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1 -  INTRODUÇÃO 

1.1 -  IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DA FASE DE DESENVOLVIMENTO 
DO MESMO 

Os Projectos alvo deste Estudo de Impacte Ambiental (EIA) – Estudo de Impacte Ambiental da 

Mina de Neves–Corvo – 2007 – designam-se por: 

- Projecto de Execução da Barragem de Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Remodelação 

do Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 para a cota 255 (Dezembro de 2002); 

- Projecto de Deposição em Pasta. Instalação Industrial para Fabrico de Pasta (Março 2007); 

- Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco (Março de 2006); 

- Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano (Fevereiro de 2007); 

- Projecto alteração da Lavaria de cobre para tratamento de escórias e minério MF (Fevereiro 

de 2007). 

Os projectos em análise foram concluídos entre Dezembro de 2002 e Março de 2007. 

O EIA incidirá sobre a Mina de Neves–Corvo, com particular destaque para os impactes resultantes 

dos referidos projectos. 

O EIA é desenvolvido em fase de Projecto de Execução. 

1.2 -  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projecto é SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A., com sede em: 

Santa Bárbara de Padrões 

7780-909 CASTRO VERDE 

Tel.:  286 689 000   

Fax :  286 683 289   

Na sequência da descoberta de um jazigo de pirites com teores notáveis de cobre, zinco, chumbo e 

prata em 1977, foi efectuada uma campanha de sondagens intensivas para reconhecimento desse 

jazigo e efectuado um estudo de viabilidade da sua exploração. Na sequência desse estudo foi 

autorizado, em 24 de Julho de 1980, o investimento de capitais estrangeiros na SOMINCOR – 

Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A..  
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A SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A. foi constituída por escritura de 

24/07/1980, lavrada no 8º Cartório Notarial de Lisboa e publicada na III série do Diário da 

República n.º 200, de 30/08/1980. O pacto social da empresa foi parcialmente alterado por escritura 

de 28/05/1990, lavrada no 8º Cartório Notarial de Lisboa e publicada na III série do Diário da 

República n.º 197, de 27/08/1990. 

A Resolução do Gabinete do Primeiro-ministro n.º 247/81, de 5 de Dezembro, que autorizou a 

conversão dos investimentos directos estrangeiros na SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves–

Corvo, S.A., previa para 1986 o arranque da produção de minério do jazigo de Corvo e a sua 

beneficiação sob a forma de concentrados de cobre, permitindo alimentar um complexo metalúrgico 

com produções para o mercado interno e exportação de importantes tonelagens de diversos metais 

não ferrosos, com destaque para o cobre e o zinco.  

O contrato de exploração assinado em 24 de Novembro de 1994 com o Estado Português atribuiu à 

SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A a concessão de exploração do depósito 

mineral de cobre, zinco, chumbo, prata, ouro, estanho e cobalto, a que corresponde o n.º 41 de 

cadastro e a denominação de Neves–Corvo, sito nas freguesias de Santa Bárbara de Padrões e 

Senhora da Graça de Padrões, nos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, para uma área de 

1 350 ha. 

De facto, a SOMINCOR, Sociedade Mineira de Neves–Corvo, S.A., só iniciou a sua actividade de 

extracção e preparação de minérios metálicos não ferrosos em Novembro de 1988. 

O Pacto social da SOMINCOR  foi actualizado de 22 de Setembro de 2005, na sequência da 

escritura de aumento e capital. 

Actualmente, o capital social da SOMINCOR é de cento e quatro milhões trezentos e noventa e um 

mil e oitenta euros, dividido e representado por vinte milhões oitocentas e setenta e oito mil 

duzentas e dezasseis acções ordinárias, no valor nominal de cinco euros cada, e está integralmente 

subscrito e realizado. 

A sociedade tem por objecto a prospecção, extracção e valorização de substâncias minerais, bem 

como, no âmbito das suas actividades mineiras, a comercialização e transporte nacional e 

internacional dos respectivos produtos e a investigação, aquisição e desenvolvimento de processos e 

métodos tecnológicos. 

1.3 -  ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do Projecto é a Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). 
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1.4 -  EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA é da responsabilidade da PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda., 

tendo sido elaborado pela equipa técnica indicada no Capítulo 17. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado entre Dezembro de 2006 e Maio de 2007. 

1.5 -  ANTECEDENTES DO EIA 

A Mina de Neves–Corvo foi alvo de um Estudo de caracterização da situação de referência e 

avaliação de impactes, realizado em 1982/1984, no qual foi caracterizada toda a área da 

responsabilidade da SOMINCOR relativa à exploração da mina de Neves–Corvo. Foram também 

identificados e avaliados os impactes decorrentes da exploração da mina nos diversos descritores 

ambientais. 

Ao longo da exploração da mina de Neves–Corvo, a SOMINCOR tem-se sempre empenhado a 

fundo na defesa do Ambiente, quer através da utilização das Melhores Tecnologias Disponíveis 

(MTD), quer através da monitorização das diversas componentes ambientais no sentido de detectar 

e corrigir eventuais problemas decorrentes da exploração da mina. 

O Projecto de Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem de Rejeitados (4ª Fase – cota 255 m) 

foi submetido a AIA em fase de Pós Projecto de Execução, tendo o projecto sido finalizado em 

Dezembro de 2002 e entregue na autoridade coordenadora de licenciamento, Direccção-Geral de 

Geologia e Energia (DGGE) em 20 de Março de 2006.  

O EIA então apresentado, datado de Maio de 2003, foi realizado, entre Janeiro e Abril de 2003, pela 

empresa HIDROPROJECTO, Engenharia e Gestão, S.A., tendo sido entregue pela DGGE no 

Instituto do Ambiente em 23 de Março 2006, e o respectivo Aditamento, datado de Maio de 2006, 

entregue em 23 de Junho de 2006. O EIA foi alvo de uma Declaração de Desconformidade em  

1 de Setembro de 2006, no âmbito do Processo AIA n.º 1550. 

A conclusão do Parecer da Comissão de Avaliação, que integra a Declaração de Desconformidade 

apresentada no Anexo 1, refere: 

“Face ao acima exposto, considera-se que o EIA em avaliação não permite atingir os 

objectivos fundamentais da avaliação de impacte ambiental, não apresentando o 

conteúdo mínimo expresso na legislação em vigor. 

O EIA apresenta incorrecções e lacunas graves quer ao nível da Descrição de Projecto, 

quer ao nível da Identificação e Avaliação de Impactes que não permitem uma 
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adequada predição de impactes e/ou não permitem validar a avaliação efectuada no 

EIA. 

Assim, a CA pronuncia-se pela desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental, o 

que de acordo com o n.º 8 do Artigo 13º, do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio com as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, determina o 

encerramento do processo.” 

Na sequência deste Parecer, foi solicitada ao Instituto do Ambiente (IA) uma reunião entre o 

Proponente, a SOMINCOR e representantes do IA, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR/Alentejo) e da Direcção-Geral de Geologia e 

Energia (DGGE). Esta reunião teve lugar no dia 7 de Setembro de 2006, no IA, e dela foi lavrado 

um Memorando que se apresenta no Anexo 2. 

Seguidamente transcrevem-se os principais aspectos acordados na reunião. 

“O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a promover pela SOMINCOR, no âmbito do 4° 

Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem dos Rejeitados (4ª Fase – cota 255 m) e 

da Lavaria do Zinco (nas suas 2 Fases), deve considerar o Complexo Mineiro Neves–

Corvo na sua globalidade. O EIA a apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental – Instituto do Ambiente – pela DGGE deverá ser acompanhado dos 

Projectos de Execução do “4º Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem dos 

Rejeitados (4ª Fase – cota 255 m)” e da “Lavaria do Zinco (nas suas 2 Fases)”. 

Em termos do conteúdo do EA, foi definido que: 

- a situação de referência é a situação actual, no entanto, de modo a fundamentar a 

identificação e avaliação de impactes e a definição do programa de monitorização, o 

Estudo deve também caracterizar a situação sem projecto para os diferentes 

descritores ambientais; 

- no âmbito da fase de desactivação do Aterro de Resíduos – Barragem de Rejeitados, 

deverão ser apresentados todos os cenários considerados pela SOMINCOR, nos quais 

se incluirá a deposição em pasta. 

Relativamente ao método de deposição em pasta foi referido que, caso a SOMINCOR 

possua informação considerada como suficiente, deverá incluir esta alteração do 

método de exploração do Aterro na EIA, de modo a não ser necessário novo 

procedimento formal de AIA previamente à adopção deste método. 

A DGGE deverá verificar da possibilidade de, no quadro Jurídico de licenciamento em 

vigor, proceder o operador à instrução do pedido de licenciamento, e, 

consequentemente do pedido de Licença Ambiental, com a entrega em simultâneo do 
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EIA, à semelhança do estipulado no RELAI. Caso se verifique possível deverá a 

instrução do pedido atrás referido vir acompanhado da respectiva fundamentação 

técnica. 

A SOMINCOR e o Estado Português devem efectuar todas as diligências para que o 

método de deposição em pasta possa ser considerado uma tecnologia emergente 

previamente à próxima revisão do BREF MTWR.”. 
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2 -  CARACTERIZAÇÃO GERAL DO COMPLEXO MINEIRO DE 
NEVES–CORVO 

2.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A década de 80 ficou marcada pela criação da SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves–Corvo, 

SA, adiante designada por SOMINCOR, e o consequente desenvolvimento da exploração de 

Neves–Corvo, a maior mina europeia de cobre. Neves–Corvo, jazigo de classe mundial pela sua 

tonelagem e teores anormalmente altos de Cobre e Estanho nos seus minérios, foi descoberto em 

1977 pela Associação Luso–Francesa SMS–SEREM–SMMPP, em alvo gravimétrico previamente 

evidenciado pelo Serviço de Fomento Mineiro, situando-se nos concelhos de Castro Verde e 

Almodôvar (Baixo Alentejo). A EDM deteve a participação maioritária de 51% e a SEREM–

SMMPP ficou com 49%. Esta posição minoritária veio a ser adquirida pela Rio Tinto em 1985. O 

valor bruto da produção desta mina já ultrapassou os 2 500 milhões de euros. 

Em 2005 procedeu-se a uma reestruturação global, passando a EDM a ficar confinada à gestão das 

participações sociais, tendo a actividade operacional sido transmitida para a esfera de uma 

sociedade por si detida, a EXMIN – Companhia de Indústria e Serviços, S.A.  

O objecto social da “nova EXMIN” foi alterado no sentido de passar a integrar as actividades de 

prospecção, exploração, transformação e comercialização de substâncias minerais metálicas e não 

metálicas, a investigação aplicada e prestação de serviços relativos às geociências, ciências de 

engenharia e ao meio ambiente natural. Entretanto, no seguimento da deliberação do accionista 

Estado, veio também a ser alienada, como resultado de concurso público, a participação da EDM na 

SOMINCOR, concretizada em 18 de Junho de 2004. 

Após concretização, em 18 de Junho de 2004, da alienação da SOMINCOR, no seguimento de uma 

decisão do Governo, tomada em 2002, procedeu-se, em Janeiro de 2005, por solicitação da 

EUROZINC (empresa canadiana vencedora do Concurso Público para a alienação da posição 

accionista do Estado na SOMINCOR), à negociação e cedência dos direitos futuros relativos ao 

“price participation” remanescente, previsto nas condições gerais de venda, pelo valor de 

USD 26 000 000 (correspondentes a um encaixe de 19.908.116,38 euros), tendo este montante sido 

adicionado aos 5,37 milhões de USD, entretanto pagos, relativamente ao período decorrido entre 

Junho e 30 de Setembro de 2004. Esta operação foi objecto de aprovação prévia por parte do 

accionista único da EDM. 

Paralelamente, a EDM assegurou um contrato de prestação de assistência técnica na área do 

Ambiente à SOMINCOR e direitos de participação nos resultados mineiros de projectos de 

prospecção, a desenvolver na Faixa Piritosa Alentejana durante dez anos. 
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Em Agosto de 2006, a Eurozinc, o accionista da SOMINCOR (sociedade gestora da mina de 

Neves–Corvo), anunciou a fusão com o grupo sueco Lunding Mining. A companhia canadiana 

ficou com a maioria da nova empresa, que tem uma capitalização bolsista de três mil milhões de 

dólares (2,3 mil milhões de euros). 

Com esta fusão, o novo grupo passou a integrar nos seus activos duas minas na Suécia, uma de 

prata e chumbo e outra de cobre e zinco, esta última já em fase final de produção, e uma exploração 

de zinco e chumbo na Irlanda. A Lunding está ainda envolvida em projectos em desenvolvimento 

em África (ouro na Eritreia), Irão e um projecto de zinco na Rússia, cuja aquisição ainda não está 

fechada. 

Com base nos recursos e reservas inventariadas, a mina de Neves–Corvo tem uma vida útil 

estimada até 2022 para a exploração de cobre e de zinco. 

As reservas estimadas totais da mina de Neves–Corvo são as seguintes: 

- 17 239 107 toneladas de minérios de cobre, com teor médio de 4,89% de cobre; 

- 10 929 725 toneladas de minérios complexos (zinco), com teor médio de 7,87% de zinco. 

Em 2006 a SOMINCOR tratou 1 947 615 toneladas de minério de cobre (teor médio de 4,56% de 

cobre) e 147 675 toneladas de minério de zinco (teor médio de 8,44% de zinco). A empresa vendeu 

321 688 toneladas de cobre e 12 602 toneladas de zinco em concentrados. 

No Quadro 2.1, apresentam-se os valores referentes à produção prevista segundo o Programa de 

Trabalhos para 2006 e a estimada para os anos de 2008 a 2010, para os vários minérios, de acordo 

com o Programa de Trabalhos de 2007. A estimativa actual apresentada para 2007 é de Abril de 

2007. 

QUADRO 2.1 

Extracção de minérios 

PROGRAMA DE TRABALHOS 2007 
(toneladas) MINÉRIO 

VALORES REAIS 
2006 

(toneladas)  

ESTIMATIVA ACTUAL 
2007 

(toneladas) 2008 2009 2010 Total 

MC 1 390 857 1 975 548 1 262 195 1 222 641 976 805 6 173 390 

MCZ Lavaria Cobre 55 052 0 109 162 83 982 90 835 441 491 

MCZ Lavaria Estanho 64 486 0 0 0 0 64 486 

MZ 150 368 356 987 451 760 599 516 606 815 2 109 072 

MH 501 746 0 574 259 476 777 399 045 2 494 183 

Total 2 162 510 2 332 535 2 397 376 2 382 917 2 073 500 11 282 621 

Em 2006 foram produzidas cerca de 12 602 toneladas de concentrado de zinco. 



 

27/514 Relatório Final-EIA-Maio07.doc 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

De acordo com o Plano de Trabalhos 2007, a tonelagem total prevista para este ano é de 

2 333 6751 toneladas de minério. O teor médio “à boca da mina” previsto para os minérios a tratar 

no ano 2007 será de 4,96% de Cu nos minérios cupríferos (contra 4,89% planeado em 2006) e de 

8,71% de Zn nos minérios zincíferos (contra 8,30% planeado em 2006). Os valores planeados para 

2007 estão afectados por um factor de diluição de 4,3%. Os teores de cobre e zinco estão afectados 

por um “Mine Call Factor” de 95%. 

O investimento orçamentado para o ano 2007 é de cerca de 36,9 milhões de euros, dos quais 44,7% 

se referem a desenvolvimento mineiro, 20,6% a trabalhos de prospecção e pesquisa fora do Couto 

Mineiro e avaliação e reconhecimento, 7,7% a investimento em novos projectos (novas áreas da 

Mina, minérios polimetálicos e zinco) e 3,1% às áreas de ambiente, segurança e higiene no trabalho. 

A SOMINCOR tem um peso determinante na economia regional, já que a sua sede social se 

localiza no concelho de Castro Verde e aí paga alguns impostos, além de uma presença importante 

no concelho de Almodôvar. Os mais de 800 trabalhadores do quadro de pessoal permanente são 

oriundos destes dois concelhos e praticamente de todo o distrito de Beja, com destaque para 

Aljustrel, e mesmo do distrito de Setúbal – é o caso do Lousal, no concelho de Grândola. Mas a 

influência da SOMINCOR ultrapassa largamente o âmbito regional, quanto mais não fosse pelo seu 

peso na balança das exportações. 

2.2 -  COMPONENTES DO COMPLEXO MINEIRO DE NEVES–CORVO  

2.2.1 -  Descrição sintética do complexo 

O complexo mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo é o maior e mais importante projecto 

Português na Indústria Mineira, cuja concepção, construção e operação se destacam a nível 

mundial, não só pela sua dimensão como também pelo seu conteúdo tecnológico. 

Com uma área aproximada de 295 ha (excluindo a zona envolvente da Barragem de Rejeitados), 

para além da área de exploração da mina, é composto por vários sectores, dos quais de destacam 

para o processo produtivo, as lavarias de cobre e zinco (Figura 2.1). 

Toda a sequência da produção / prospecção, avaliação geológica, planeamento mineiro, mineração, 

tratamento metalúrgico, transporte de concentrados e armazenamento de rejeitados é realizada com 

a ajuda de sistemas de informação de modo a possibilitar o melhor desempenho possível. 

Os valores realizados na produção são comparados com os valores planeados, que incorporam 

sempre o conceito de melhoria contínua. 

                                                 
1 Conforme se constata no Quadro 2.1, em Abril a estimativa para o ano 2007 já era 1% inferior. 
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A SOMINCOR através de investimento contínuo em equipamento, sistemas e formação de pessoal 

a todos os níveis, mantém uma posição de destaque tecnológico na Indústria. 

O minério explorado no couto mineiro é tratado na lavaria, sendo o rejeitado resultante dos 

processos aí desenvolvidos enviado para deposição na Barragem de Rejeitados. 

O minério MF, MZ e MCZ, proveniente do fundo da mina, britado a – 300 mm, é depositado no 

parque de minérios. As escórias, provenientes da metalurgia de Huelva – Espanha e tratadas na 

SOMINCOR para recuperação de cobre, são também depositadas nesse parque, sendo no entanto 

transportadas e descarregadas em pilha directamente por camiões. 

A retoma de minério da pilha é efectuada utilizando pás carregadoras, que descarregam o minério 

numa torva de alimentação à britagem. 

Depois de britado, o minério MF / escórias é depositado em pilha perto do ponto de retoma para a 

moagem. 

O rejeitado final do circuito de tratamento de escórias e minério MF junta-se ao rejeitado final da 

Lavaria do Cobre e da Lavaria do Zinco. Estes rejeitados são ciclonados, sendo o espessado enviado 

para as unidades de Backfill e Pastefill (Unidades de produção de pasta para enchimento das zonas 

desmontadas da mina). 

O transbordo da ciclonagem é enviado para a Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo, comum às 

duas Lavarias. 

Na Figura 2.2, é possível observar através de uma fotografia aérea panorâmica, a localização dos 

principais componentes do complexo, quer administrativos, quer de produção. 

2.2.2 -  Lavaria de zinco 

Em 2006 a SOMINCOR, para além da sua produção tradicional de concentrados de cobre, iniciou 

um novo ciclo no seu processo produtivo com a produção de concentrados de zinco e chumbo, a 

partir do tratamento de minérios complexos polimetálicos:  

- Minério MCZ – trata-se de um tipo de minério maciço que apresenta teores de Cobre 

superior a 2,0% e teores de zinco superiores a 3,5%. O tratamento deste minério, por 

flutuação diferencial, permitirá a obtenção de concentrados de cobre e zinco. O cobre será 

recuperado como um concentrado de Desbaste e bombeado para a Lavaria do Cobre para 

tratamento conjunto com os minérios de cobre; 
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FIGURA 2.1 – Complexo Mineiro de Neves–Corvo, com destaque para a Zona Industrial  
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FIGURA 2.2 

Vista aérea panorâmica para o complexo mineiro da SOMINCOR 

- Minério MZ – trata-se de minérios maciços com teores de zinco superiores a 3,5%, que 

podem apresentar teores de chumbo com valores por vezes apreciáveis, pelo que, para além 

de concentrados de zinco, se prevê a produção de concentrados de Chumbo. 

Esses dois tipos de minério serão tratados por campanhas, na Lavaria do Zinco. 

O tratamento desses minérios complexos consiste na moagem e flutuação diferencial Cu / Pb / Zn a 

realizar na ex–Lavaria de Estanho, utilizando a linha de tratamento dos minérios MS, desactivada 

desde 2001, por esgotamento das reservas daquele tipo de minério. Para tal a lavaria de Estanho foi 

convertida em Lavaria de Zinco através da realização de trabalhos de “revamping” dos diversos 

equipamentos já existentes no interior da lavaria. Nesta 1ª Fase a lavaria ficou então com 

capacidade para tratar 350 000 t/ano. 

Posteriormente, numa 2ª Fase, está previsto o aumento da capacidade para 1 milhão de toneladas 

por ano através da implementação de um novo moinho de bolas, num local adjacente às instalações, 

actualmente ocupado por espessadores utilizados no tratamento do minério de estanho, e que serão 

desmantelados nessa fase; esta implementação implica a construção de um edifício, e 

correspondente aumento da área coberta em cerca de 400 m2, a que corresponde um incremento de 

aproximadamente 8% da área coberta existente. 

Recursos 
Humanos 

Administração 

Lavaria Zinco 

Poço de 
Santa Bárbara 

Parque de 
Minério 

Lavaria Cobre 



 

32/514 Relatório Final-EIA-Maio07.doc 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

As restantes alterações a efectuar nesta fase, apesar de incluírem a aquisição, quer de equipamentos 

de britagem, quer de células de flutuação de elevada capacidade (tank-cells), serão todos 

localizados no interior da actual Lavaria.  

De acordo com o Programa de Trabalhos 2007, está previsto para este ano, e para a Lavaria de 

Zinco, o tratamento de 356 987 toneladas de minérios de zinco, sendo na sua totalidade minério MZ 

(alto teor de zinco e sem cobre). 

As recuperações previstas são de 80,4% com um teor de concentrado de 50% de Zn, o que 

conduzirá a uma produção anual planeada de 50 006 toneladas de concentrados de zinco, 

equivalentes a 25 000 toneladas de metal. 

Apresenta-se na Figura 2.3 o Diagrama da Lavaria de Zinco. 

DIAGRAMA DA LAVARIA DE ZINCO - FASE 2
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FIGURA 2.3 

Diagrama da Lavaria de Zinco 

A Lavaria de Zinco, dado constituir um dos projectos em análise, será descrita em pormenor no 

Capítulo 6. 
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2.2.3 -  Lavaria de cobre 

2.2.3.1 -  Considerações gerais 

A capacidade instalada actual da Lavaria do Cobre é de cerca de 1,8 / 2,0 milhões de toneladas de 

minério de cobre (MC + MH), produzindo cerca de 355 000 toneladas de concentrado de cobre, 

correspondendo a 88 000 toneladas de cobre metal. 

Na Lavaria de Cobre são processados três tipos de minérios:  

- Minério MC: designado por minério de cobre, apresenta teores em As < 5 000 p.p.m. Este 

baixo teor de As é indicador de um minério “limpo” de outros elementos penalizantes (Zn, 

Sb, Hg e Pb) cujo processamento conduz à produção de concentrados mais selectivos e 

recuperações mais elevadas; 

- Minério MH: engloba os minérios que apresentam teores de As > 5 000 p.p.m. Ao elevado 

teor de As está sempre associado a presença significativa de outros elementos penalizantes 

(Zn, Sb, Hg e Pb). O seu processamento é mais difícil, conduzindo a concentrados “menos 

limpos” em penalizantes, pelo que a produção de concentrados comercializáveis só é 

possível com recuperações mais baixas que as obtidas com o minério MC; 

- Minério MCZ: minério maciço que apresenta teores de cobre superiores a 2,0% e teores de 

zinco superiores a 3,5%; é tratado para recuperação dos valores de cobre. 

A alimentação à Lavaria de Cobre, através da retoma de minério das pilhas (Figura 2.4), é feita 

numa proporção de MC e MH que assegure, dentro do possível, uma alimentação com teor de  

As < 5 000 p.p.m. 

 

FIGURA 2.4 

Vista do parque de minérios, com o sistema de deposição em pilha – stacker – em primeiro plano  
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2.2.3.2 -  Descrição do processo e critérios de dimensionamento 

Apresenta-se na Figura 2.5 o Diagrama da Lavaria de Cobre. 

A Lavaria de Cobre é composta pelas seguintes áreas: 

a) Pré-Crivagem, Britagem Secundária e Terciária; 

b) Moagem e Remoagem; 

c) Flutuação; 

d) Espessamento / Filtração e Carregamento de concentrados; 

e) Rejeitados.  

BRITAGEM

MOAGEM

1

5

1.3

3

15

FLUTUAÇÃO Rejeito Final

7

105

Fluxo alternativo

10.A

10.A Amdel

Amostrador

7 Courier

527E

KAX

Adição de cal

Sonda de pH Concentrado Final  Cobre

Fluxograma Lavaria de Cobre

Silo

Moinho Barras Moinho 1º

Moinho Rem

Arejamento

Acab. Gros.

1ª Relavagem

2ª Relavagem

3ª Relavagem

Moinho  2º

Scalper 2º banco do 
1ºDesbaste

1ºbanco do 
2ºDesbaste

2ºbanco do 
2ºDesbaste

Acab. Fino

DPR

 

FIGURA 2.5 

Diagrama da Lavaria de Cobre 

a) PRÉ-CRIVAGEM, BRITAGEM SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

A partir das pilhas, o minério é retomado, por uma pá carregadora que alimenta, via 

alimentadores de gaveta de velocidade variável APRON de 1.0 m x 5,0 m, a pré-crivagem 

e/ou a Britagem. O circuito da Britagem pode ser visto na Figura 2.6. 
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FIGURA 2.6 

Circuito de Britagem da Lavaria de Cobre   

A Pré-crivagem, instalada a montante da britagem, tem por função promover o “scalping” 

dos finos (fracção < 19 mm) existente no minério tal-qual, aumentando assim a eficiência da 

britagem, sobretudo quando esta fracção fina se apresenta bastante húmida (situação que se 

verifica com alguma frequência). Esta unidade é constituída por um crivo Metso TS502, de 

duplo “deck”, com uma capacidade nominal de 800 t/h. O “deck” superior tem malha de 

90 mm, enquanto o “deck” inferior tem uma malha de 30 mm, permitindo assim o referido 

corte a 19 mm. 

O infra-crivo, com d100 = 19 mm, granulometria do produto final da britagem, é 

descarregado no Tapete Rolante TP9, que alimenta o silo de minério, que por sua vez 

alimenta a moagem. 

O supra-crivo da pré-crivagem é retomado pela pá carregadora e descarregado, só ou em 

conjunto com minério tal-qual da pilha, no tapete TP5 (tapete da alimentação geral) através 

de um alimentador de gaveta semelhante ao anterior. O TP5 transfere para o TP6, que 

alimenta o Britador Giratório Secundário. A descarga deste britador alimenta, juntamente 

com a descarga dos dois britadores terciários Hidrocone 60”, dois crivos Allis Chalmers 

20’ × 8’, através dos tapetes TP7 e TP8. Os britadores terciários funcionam em circuito 

fechado com os crivos. 

O infra-crivo com d100 = 19 mm, que constitui o produto final da britagem é descarregado 

no TP9. 

A capacidade média da instalação de britagem é de 350 t/h e é operada de forma a tirar 

partido das tarifas mais baixas de electricidade e para maximizar os períodos disponíveis 
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para manutenção, ao mesmo tempo garantindo um stock de minério para a alimentação 

contínua da secção de moagem. 

O Silo dos Finos tem uma capacidade nominal de 2500 ton, embora a capacidade “viva” seja 

bastante mais reduzida, devido à segregação e às zonas “mortas” na zona inferior deste. 

b) MOAGEM E REMOAGEM 

Na Figura 2.7 apresenta-se o fluxograma da Moagem. 

Silo

Moinho Barras Moinho 1º Moinho 2º

Para Circuito de 

Moagem

Moagem 

Lavaria de 

Cobre

 

FIGURA 2.7 

Fluxograma da Moagem na Lavaria de Cobre   

A capacidade de moagem planeada é de 250-260 t/h de minério no moinho de barras. O 

circuito de moagem compreende um moinho de barras Allis Chalmers 3,8 × 5,5 m, de 

1 000 kW, que funciona em circuito aberto, e dois moinhos de bolas – Primário e 

Secundário – Allis Chalmers 4,1 × 6,7 m, de 1 600 kW, cada um em circuito fechado com 

ciclones – Sala 20” para o circuito primário e Sala 10” para o circuito secundário. O 

“overflow” dos ciclones secundários, com d80 = 45-50 �m, é o produto final do circuito de 

moagem e alimenta o circuito de flutuação. 

O moinho da remoagem (Allis Chalmers 4,1 × 5,5 m, de 1 200 kW, revestido a borracha) 

opera em circuito fechado com ciclones Sala 6”. O “overflow” da remoagem, com 

d80 = 20-25 �m, constitui o produto final da remoagem. A secção da remoagem dispõe de 

outro moinho igual, podendo funcionar como reserva, quer da remoagem, quer da moagem 

secundária. 

c) FLUTUAÇÃO 

Na Figura 2.8 apresenta-se o fluxograma do circuito de Flutuação. 
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FIGURA 2.8 

Fluxograma do Circuito de Flutuação na Lavaria de Cobre   

A polpa, proveniente da moagem, com cerca de 35% de sólidos em peso, após arejamento 

em duas células Dorr Oliver de 38 m3 e um primeiro Condicionamento com colector 

selectivo, alimenta o circuito de Flutuação Desbaste/Acabamento Grosseiro, constituído da 

seguinte forma: 

- Desbaste #1: dois bancos de 3 + 4 células de 17 m3, cujo rejeitado alimenta o Desbaste #2; 

- Desbaste #2: dois bancos de 3 + 4 células de 17 m3, cujo rejeitado alimenta o Acabamento 

Grosseiro; 

- Acabamento Grosseiro: dois bancos de 3 + 3 células de 38 m3. 

As calhas de recolha dos concentrados do primeiro banco do Desbaste #1 têm duas saídas, 

permitindo enviar o concentrado directamente para a 2ª Relavagem ou para a Remoagem. 

De igual modo, as calhas do segundo banco do Desbaste #1 e do primeiro banco do 

Desbaste #2 também têm duas saídas, permitindo enviar o concentrado para a 2ª Relavagem 

ou para a Remoagem. Os concentrados do segundo banco do Desbaste #2 e do Acabamento 

Grosseiro alimentam directamente a Remoagem. 

O circuito da Remoagem é alimentado pelos concentrados dos Desbastes e Acabamento 

Grosseiro. O produto da Remoagem alimenta o DPR (Desbaste do Produto Remoído) e este 

o Acabamento Fino: 

- DPR: dois bancos de 3 + 4 células de 17 m3, cujo rejeitado alimenta o Acabamento Fino; 

- Acabamento Fino: dois bancos de 3 + 4 células de 17 m3. 
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O rejeitado do Acabamento Fino, juntamente com o rejeitado do Acabamento Grosseiro, 

constituem o Rejeitado Final. O concentrado do Acabamento Fino retorna à remoagem, 

enquanto o concentrado do DPR alimenta o circuito das relavagens. 

O circuito das relavagens é constituído por três estágios, a funcionar em contra-corrente: 

- Relavagem #1: constituída por três bancos de 4 + 3 + 2 células de 17 m3, é alimentada 

pelo concentrado do DPR e pelo rejeitado da Relavagem #2; o concentrado alimenta a 

Relavagem #2 e o rejeitado segue para a Remoagem; 

- Relavagem #2: constituída por dois bancos de 4+3 células de 17 m3, é alimentada pelo 

concentrado do primeiro banco do Desbaste #1 e pelo rejeitado da Relavagem #3; o 

concentrado alimenta a Relavagem #3 e o rejeitado segue para a Relavagem #1; 

- Relavagem #3: constituída por um banco de 4 células de 17 m3, é alimentada pelo 

concentrado da Relavagem #2; o concentrado constitui o Concentrado Final, com teor em 

cobre de cerca 24-25%, e o rejeitado segue para a Relavagem #2. 

d) ESPESSAMENTO / FILTRAÇÃO E CARREGAMENTO DE CONCENTRADOS 

O concentrado final é bombeado para um espessador com 40 m de diâmetro, onde é 

realizado o espessamento da polpa até cerca de 70% de sólidos em peso, passando de 

seguida ao tanque volante de alimentação da Filtração. Desse tanque a polpa é bombeada 

segundo as necessidades para um dos cinco filtros de pressão Sala, com capacidade 

individual de 25 t/h de concentrado, com cerca de 9-10% de humidade. 

O concentrado final tanto pode ser carregado directamente para contentores, através de um 

sistema de carregamento automático, como pode ser armazenado em pilha debaixo dos 

filtros ou no parque de concentrados, sendo depois carregado em contentores utilizando uma 

pá carregadora (Figura 2.9). 

e) REJEITADOS 

O rejeitado final da Lavaria do Cobre é ciclonado, sendo o produto grosseiro desta 

ciclonagem (“underflow”) enviado para as estações do Backfill ou Pastefill, para posterior 

enchimento nos Trabalhos Subterrâneos. O produto mais fino (“overflow”) é enviado para a 

Barragem de Cerro de Lobo (Barragem dos Rejeitados) através da Estação de Bombagem 

dos Rejeitados. 

As quantidades estimadas de rejeitados são apresentadas no Quadro 2.2. 
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FIGURA 2.9 

Vista do parque de concentrados, com a rampa de carregamento de contentores  

do lado direito e o edifício da Filtração ao centro  

QUADRO 2.2 

Lavaria de Cobre – Estimativa anual de rejeitados produzidos e depositados na BCL 

MATERIAL 

REJEITADOS 
PRODUZIDOS 

ANO 2006 
(t) 

REJEITADOS 
RECUPERADOS PARA 

PASTE FILL  
(% média) 

REJEITADOS DEPOSITADOS 
NA BARRAGEM DO CERRO 

DO LOBO 
(t)  

Escórias 1 760 528 40 1 056 317 

2.2.3.3 -  Consumíveis e reagentes 

Os reagentes utilizados na Lavaria do Cobre são os seguintes: 

- Cal, como regulador do pH; 

- Danafloat 527 – Colector selectivo da flutuação do cobre; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Colector de sulfuretos. 

No Quadro 2.3 apresentam-se as estimativas dos consumíveis e reagentes utilizados anualmente na 

Lavaria do Cobre. 

Os locais de preparação dos diversos reagentes e da respectiva distribuição são os seguintes: 

- Cal – A instalação de preparação é comum à Lavaria do Zinco e à regulação do pH da 

Barragem do Cerro do Lobo. Desta instalação a cal é bombeada para um tanque localizado 
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na Lavaria do Cobre, que alimentará o anel de distribuição para os diferentes pontos de 

adição; 

- Danafloat 527 – Este colector, de utilização comum na Lavaria do Zinco, é preparado na 

área de preparação de reagentes da Lavaria do Cobre, e bombeado para um tanque de 

distribuição e daí, através de bombas doseadoras, para os pontos de adição; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Este colector, de utilização comum na Lavaria do 

Zinco, é preparado na área de preparação de reagentes da Lavaria do Cobre, e bombeado 

para um tanque de distribuição e daí, através de bombas doseadoras, para os pontos de 

adição do circuito de flutuação. 

QUADRO 2.3 

Lavaria do Cobre – Estimativa anual de consumíveis e reagentes e respectivos rácios de consumo 

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
ANUAL PARÂMETRO 

RÁCIOS DE 
CONSUMO 

Valor Unidades 

Minério tratado 1 850 000 - t 

Produção de concentrado de cobre 355 000 - t 

Carga moente, kg/t    

Barras 0,350 647 500 kg 

Bolas D = 40 mm 0,500 925 000 kg 

Bolas D = 30 mm 0,850 1 572 500 kg 

Cal (kg/t)  3,000 5 550 000 kg 

Danafloat 527e 0,090 166 500 kg 

KAX (kg/t)  0,005 9 250 kg 

Gasóleo (l/t)  0,110 203 500 l 

Floculante (kg/t)  0,017 31 450 kg 

Telas (unidades/kg t concentrado.) 1,766 627 unidades 

Energia (kW/t)  40,00 74 000 000 kW 

Na Área de Preparação de Reagentes da Lavaria de Cobre as operações de preparações são 

efectuadas com todas as condições de segurança e higiene. 

2.2.3.4 -  Energia consumida 

A energia a utilizar no processo produtivo é unicamente eléctrica, sendo a estimativa do consumo 

anual de 74 GW. 

2.2.3.5 -  Energia produzida 

A Lavaria não produz energia. 
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2.2.3.6 -  Água consumida 

A água recuperada no espessador de concentrados (água de recirculação interna), bem como a que é 

recirculada a partir da Barragem dos Rejeitados (água de recirculação externa), constituem as 

principais fontes de abastecimento de água (cerca de 80-85%) utilizada no processo de tratamento 

do minério. A restante água “nova” é proveniente da Barragem de Sta Clara, e destina-se 

fundamentalmente aos sistemas de arrefecimento, selagem de bombas e preparação de reagentes. 

No Quadro 2.4 apresenta-se a estimativa de água consumida na Lavaria do Cobre. 

QUADRO 2.4 

Lavaria do Cobre – Estimativa de consumos de água  

MATERIAL 
ÁGUA 
TOTAL 
(m3/h) 

ÁGUA 
NOVA 
(m3/h) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

(m3/h) 

ÁGUA 
TOTAL 
(m3/ano) 

ÁGUA 
NOVA 

(m3/ano) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

(m3/ano) 

Minério MF 986 134 852 7 385 678 1 004 452 6 381 226 

2.2.3.7 -  Produtos finais da Lavaria 

Em 2006 a SOMINCOR tratou 1 975 548 de toneladas de minério de cobre com um teor médio de 

4,56% de cobre e produziu 321 688 toneladas de concentrado de cobre. 

De acordo com o Programa de Trabalhos 2007, está previsto para este ano, e para a Lavaria de 

Cobre, o tratamento de 2,040 milhões de toneladas de minérios de cobre, das quais 1,37 milhões de 

minério MC (alto teor de cobre sem contaminantes), 541 223 de minério MH (médio teor de cobre 

com contaminantes) e 61 549 toneladas de minério MCZ. 

A recuperação média prevista é de 88,70% e o teor médio de concentrado é de 24,31% Cu, o que 

conduz a uma produção anual planeada de 357 452 toneladas de concentrado de cobre, equivalentes 

a 86 900 toneladas de metal. 

2.2.3.8 -  Regime de laboração e número de trabalhadores 

A Lavaria de Cobre trabalha em regime de laboração contínua, com cinco equipas de 9 operadores 

cada, perfazendo um total de 45 operadores. Com o início da operação na Lavaria de Zinco, as 

equipas da Lavaria de Cobre passarão a ser de 15 operadores cada, perfazendo um total de 75 

operadores. 

Os restantes serviços de apoio à produção serão assegurados pelos trabalhadores actualmente 

existentes no horário normal (8:00 – 17:00). 
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2.2.4 -  Barragem de Rejeitados 

Integrada no Complexo Mineiro de Neves Corvo está também a Barragem do Cerro do Lobo, 

igualmente designada por “Barragem de Rejeitados”, que se destina à deposição dos rejeitados 

resultantes do processo de tratamento dos minérios efectuado nas lavarias de Cobre e de Zinco, e 

anteriormente também de Estanho. Situa-se a cerca de 3 km a SE da Mina, numa propriedade 

denominada Monte Branco, propriedade com 365,6 ha. 

Trata-se de um aterro de resíduos concebido em forma de barragem, para facilidade de deposição 

dos resíduos e minimização de impactes ambientais, com a deposição subaquática dos rejeitados, 

descarga nula para o meio receptor e reutilização da água sobrenadante.  

A Barragem do Cerro do Lobo é uma barragem de enrocamento zonado, constituída por 4 corpos 

independentes, sendo um corpo principal e três portelas, designadas por ME1 e ME2 na margem 

esquerda e MD na margem direita. O troço final da portela ME2 tem a designação de barragem do 

Monte Branco. 

A barragem foi construída em quatro fases, concluídas em 1988, 1990, 1993 e 2005, com 

coroamento às cotas 244 m, 248 m, 252 m e 255 m respectivamente, com inclinações do paramento 

de montante 1(V) : 1.8 (H) e do paramento de jusante 1(V) : 1.7 (H). 

O corpo principal tem ao nível do coroamento um desenvolvimento de cerca de 1 227 m e 8 m de 

largura, uma altura máxima sobre a fundação de 41 m e 3 banquetas às cotas 245,00 m, 235,0 m e 

225,00 m. 

As portelas ME1, ME2 e MD têm ao nível do coroamento um desenvolvimento de cerca de 300, 

1 355 m e 445 m, respectivamente, e 8 metros de largura. A portela ME1 dispõe de uma banqueta à 

cota 245,00 m. 

Os níveis característicos de exploração da Barragem de Rejeitados são: 

- Nível de Pleno Armazenamento, NPA ..........................................................  253,50 m 

- Nível de Máxima Cheia, NMC (T = 10 000 anos) ........................................  253,80 m 

2.2.5 -  Descrição geral da Mina 

2.2.5.1 -  Acesso à Mina 

A mina é servida por um poço principal, situado no limite sudoeste do jazigo do Corvo, com 592 m 

de profundidade, um diâmetro útil de 5m e revestido de betão. A entrada do poço está ao nível 

1 210 (210 m acima do nível do mar), e no nível 700 liga-se à Rolagem por uma galeria transversal. 
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O Poço está equipado com um guincho de extracção MAN GHH de 2 400 kW com embraiagem 

única e tambor duplo, e dois “Skips” com capacidade de 13,5 t cada. Há uma pequena jaula que já 

serviu para transporte de pessoal, mas de momento não é utilizada. 

O acesso à mina para pessoal e equipamento é assegurado por uma rampa com uma secção de 

17 m2, 18% de inclinação até ao nível 800 e 12 % até ao nível 700. Há ainda outras duas rampas de 

idêntica secção, que dão acesso da rampa principal ao jazigo da Graça e Neves, e à extensão inferior 

da massa do Corvo (Corvo Inferior). 

Na totalidade existem mais de 140 km de galerias e cerca de 55 km de chaminés de ventilação e de 

minério em operação actualmente em Neves–Corvo (Figura 2.10). 

JAZIGO 
DE 

NEVESCOLECTOR 850

Rolagem de Neves

JAZIGO 
DA 

GRAÇA

 

FIGURA 2.10 

Corte esquemático da Mina com a infra-estrutura principal 

A mina de Neves–Corvo tem três áreas distintas de Produção e três métodos de desmonte, 

respectivamente: 

• ÁREAS DE PRODUÇÃO 

- Corvo; 

- Graça; 

- Neves. 

• MÉTODOS DE DESMONTE 

- Drift & Fill (D&F); 

- Bench & Fill (B&F); 

- Mini-Bench & Fill (MB&F). 
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Os métodos de desmonte aplicados variam de zona para zona da mina conforme as características 

morfológicas e tipológicas dos diversos jazigos. Cada desmonte após finalizado é cheio com um 

material cimentado de forma a ocupar o vazio criado pela extracção de minério. Este enchimento 

permite criar uma plataforma de trabalho, assim como minimizar o movimento rochoso por cima do 

jazigo e assim minimizar movimentos de subsistência à superfície. 

Existem três tipos de enchimento utilizado: 

- Enchimento Hidráulico; 

- Enchimento com Pasta; 

- Enchimento com Escombro. 

O enchimento hidráulico é preparado numa instalação à superfície e enviado para os desmontes 

utilizando um sistema de furos ligando a superfície com a mina. A distribuição subterrânea é feita 

através de uma rede de tubagens de aço de 6”. A composição normal do enchimento é de 95% de 

areia, 3% de cimento e 2% de rejeitados de fracção grosseira. A esta mistura de sólidos junta-se 

água de modo a ter-se uma percentagem de sólidos em peso de 75%.  

O transporte deste material é realizado hidraulicamente sendo depositado dentro dos desmontes. 

A água em excesso é drenada por uma porta ficando o material dentro do desmonte a ocupar o vazio 

criado. 

A areia utilizada no enchimento vem de um grande depósito natural, 100 km a norte de Neves- 

-Corvo, com reservas suficientes para a vida da mina. Este depósito situa-se junto à linha de 

caminho de ferro, utilizada para o transporte de contentores com concentrados para o porto de 

Setúbal, transportando-se a areia nos contentores, na viagem de retorno. 

Este tipo de enchimento é utilizado nos métodos de Desmonte D&F e na parte final dos 

enchimentos de B&F e MB&F. 

O enchimento com pasta é também preparado numa instalação à superfície. Este enchimento 

consiste na utilização dos estéreis rejeitados pela Lavaria, que após serem filtrados, são sujeitos a 

uma adição de cimento e de água, para que a percentagem de sólidos em peso ronde os 80%. Com 

esta percentagem de sólidos o material fica com a consistência de uma pasta onde não existe fase 

líquida livre, isto é, não existe escoamento de água. 

Desta forma é possível utilizar os rejeitados da Lavaria, que por serem materiais extremamente 

finos não permitem uma utilização em grandes quantidades num enchimento do tipo hidráulico, 
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uma vez que o tempo de deposição das partículas é extremamente elevado. Este tipo de enchimento 

é utilizado principalmente nos desmontes de Bench e Mini-Bench. 

O enchimento com escombro aproveita o estéril proveniente do desenvolvimento de infra-

estruturas. 

2.2.5.2 -  Equipamentos de produção 

Os principais equipamentos de produção a nível de frota móvel consistem em 12 jumbos de furação 

com dois braços, quatro jumbos de furação longa para disparos de bancada, 12 LHD’s de 5,3 m3 de 

balde, dois LHD´s de 6,0 m3 de balde, oito jumbos de sustimento para colocação de parafusos 

swellex, 11 plataformas de carregamento de explosivos, três jumbos de furação longa para cabos, 

duas máquinas para colocação de cabos de sustimento. 

Para além destas máquinas existe equipamento de projecção de betão (autobetoneiras, injectoras e 

robot de projecção), equipamento de transporte de pessoal e dumpers de 20 toneladas para 

transporte de brita e escombro. 

2.2.5.3 -  Ciclo produtivo 

Devido à dispersão geográfica das áreas de produção, a mina encontra-se dividida em três grandes 

zonas, cada uma das quais com o seu pessoal e o seu equipamento de forma a minimizar os tempos 

de deslocação (Figura 2.11). 
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FIGURA 2.11 

Ciclo de produção 

Para se produzir o minério quebrado é executado um ciclo de produção constituído por furação, 

carregamento, disparo, remoção, saneamento e sustimento. Após um desmonte ter atingido as 
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dimensões previstas é executado o enchimento deste, de modo a que o vazio fique de novo 

ocupado. 

2.2.5.4 -  Rolagem 

O minério é transportado dos desmontes por pás carregadoras (LHD) que o descarregam em 

chaminés de minério situadas a muro do jazigo. Estas chaminés estão em contacto com níveis 

inferiores denominados rolagem, situado às cotas 700 e 550. 

Nestes níveis, camiões de 40 t são carregados na base dessas chaminés com pás carregadoras, e 

fazem o transporte do minério para as britagens primárias existentes à cota 700 e 550. 

2.2.5.5 -  Britagem 

Os britadores primários dos níveis 700 e 550 reduzem o minério para granulometrias inferiores a 

250 mm. 

Depois de britado, o minério é depositado em silos antes da sua extracção para a superfície. A 

flexibilidade proporcionada pelos silos é bastante importante para o manuseamento e tratamento em 

separado dos quatro principais tipos de minério produzidos actualmente. 

Uma vez colocado nos silos o minério é extraído pelo poço (Fotografia 1) através de dois “skips” de 

extracção com uma capacidade de 13,5 t. A máquina de extracção opera a uma velocidade de 

12,5 m/s, sendo a capacidade nominal actual do poço de 3 milhões de toneladas por ano. Na prática, 

a capacidade não chega a este valor devido às ineficiências inerentes ao manuseamento de vários 

tipos de minério e ainda do estéril. 
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FOTOGRAFIA 1 

Poço de Santa Bárbara 

2.2.5.6 -  Ventilação 

A mina é ventilada através de seis chaminés principais de entrada de ar e oito chaminés principais 

de exaustão (Figura 2.12). As chaminés principais de entrada de ar foram desenvolvidas entre locais 

próximos das rampas dos jazigos de minério e a superfície 

O poço e a rampa de Castro também funcionam como entradas de ar.  

As chaminés principais de exaustão foram desenvolvidas entre os colectores localizados acima das 

áreas de exploração e a superfície. Das áreas de exploração foram desenvolvidas chaminés de 

exaustão para os colectores. 

A ventilação principal é complementada nas galerias de desenvolvimento e nos desmontes com 

ventiladores secundários e manga de ventilação. 

A capacidade total instalada é de 1 060 m3/s e a requerida actualmente é de 700 m3/s. 

A entrada de ar para Corvo é efectuada através da CPV12 (superfície para nível 660), CPV1 

(superfície para nível 700) e Poço que liga com a rampa da correia fornecendo ar para o nível 550. 

O ar de retorno percorre os colectores dos níveis 720, 830 e 850. A exaustão para a superfície 

efectua-se através da CPV2 e CPV8.    

A entrada de ar para Graça é efectuada através da CPV3 (superfície para nível 970) e rampa de 

Castro. 

O ar de retorno percorre o colector do nível 885. A exaustão para a superfície efectua-se através da 

CPV4. 

A entrada de ar para Neves Norte é efectuada através da CPV9 (superfície para nível 810) e CPV14 

(superfície para nível 800). 

O ar de retorno percorre o colector do nível 910. A exaustão para a superfície efectua-se através da 

CPV5. 

A entrada de ar para Neves Sul é efectuada através da CPV6 (superfície para nível 870). 

O ar de retorno percorre os colectores dos níveis 870 e 940. A exaustão para a superfície efectua-se 

através da CPV11. 
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A ventilação para Zambujal e Lombador está em fase de execução das chaminés. 
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FIGURA 2.12 

Esquema de Ventilação de Neves Corvo 
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2.2.5.7 -  Drenagem de água da mina 

A água existente na mina provém de três fontes: 

- água existente no maciço rochoso; 

- água industrial (ex: furação); 

- água do enchimento. 

A drenagem de água nos trabalhos subterrâneos efectua-se ao longo das rampas, chaminés e furos 

de drenagem até ao nível de rolagem 700 e 550, daí entra num processo de decantação e de 

bombeamento da água e das lamas para a superfície (Figura 2.13). O caudal de água total bombeada 

da mina é cerca de 250 m3/h. 

JAZIGO DE NEVES

Rolagem de Neves

JAZIGO DA GRAÇA

Desmontes

DesmontesDesmontes

Desmontes
Desmontes

Desmontes

Desmontes

Lamas 

Agua limpa - ETAM 

Barragem de
EstéreisRibeira de Oeiras

Reciclagem - Alimentação
Agua Industrial

 

FIGURA 2.13 

Corte Esquemático com o Sistema de Bombagem e Drenagem de Neves–Corvo 

Em cada uma das zonas de rolagem existe um sistema de drenagem e tratamento de água 

independente. A água e a lama da zona do 550 são bombeadas para a infra-estrutura existente no 

nível 700.  

A sedimentação é feita num grande tanque 200 m × 4 m × 4 m, seguida de clarificação num 

espessador de lamelas. Os sólidos que ficam nas lamelas são bombeados para a superfície por uma 

das duas bombas de lama GEHO existentes. O sistema tem capacidade para o tratamento de 500 

m3/h de água com 10 a 15% de sólidos. 
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A capacidade de bombeamento de água limpa para a superfície é assegurada por 4 bombas 

SULZER de 500 kW e capacidade de 200 m3/h cada. Para além dos tanques de água clarificada de 

alimentação das bombas, existem tanques de reserva para situações de emergência, com uma 

capacidade de armazenagem de 12 horas. 

Uma vez à superfície, as lamas são bombeadas para a Barragem de Rejeitados, através do circuito 

de rejeitados das lavarias, e a água limpa é tratada para remoção de ultrafinos e ajustamento de pH, 

em instalação própria, antes de reciclagem ou descarga. A água reciclada é utilizada novamente 

para fins industriais (furação, enchimento etc.). 

2.3 -  ANTECEDENTES AMBIENTAIS DA SOMINCOR 

2.3.1 -  Considerações gerais 

A SOMINCOR assume o conceito de Desenvolvimento Sustentado, respeitando simultaneamente o 

crescimento económico e a protecção do Ambiente natural. 

Ao endossar o conceito de Desenvolvimento Sustentado, a SOMINCOR assumiu um compromisso 

importante – o de desenvolver as técnicas de gestão em matéria ambiental a um nível comparável às 

da gestão técnico-económica, integrando em todas as suas decisões, sobre todas as suas actividades, 

critérios técnicos, económicos e ambientais. 

Nesse sentido, a Direcção da Mina de Neves Corvo preparou e mantém actualizado um Sistema de 

Protecção Ambiental que incluí a Política Ambiental da Empresa, os Princípios Gerais da Prática 

Ambiental da Mina de Neves Corvo, o Sistema de Gestão Ambiental e os Programas Ambientais de 

curto, médio e longo prazo. 

A SOMINCOR dispõe ainda de um conjunto de procedimentos para operações com potenciais 

impactes ambientais. 

2.3.2 -  Sistema de protecção ambiental 

2.3.2.1 -   Política ambiental 

A Política Ambiental da SOMINCOR é uma declaração formal assinada pelo Presidente do 

Conselho de Administração, cujo conteúdo traça as grandes linhas de actuação da Empresa no 

domínio do Ambiente. 

Esse documento foi elaborado tendo em conta e no seguimento da decisão da Comissão Executiva 

da SOMINCOR de 2 de Junho de 1992, da plena adesão da SOMINCOR aos princípios de gestão 

ambiental contidos na Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, divulgada pela 
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Câmara de Comércio Internacional aquando da Segunda Conferência Mundial da Indústria sobre a 

Gestão do Ambiente (WICEM II) realizada em 1991. A actual política data de 5 de Março de 2004 

após revisão para adaptação à norma NP EN ISO 14001:2004. 

2.3.2.2 -  Princípios gerais da prática ambiental da Mina de Neves Corvo 

Um nível elevado de gestão ambiental, exige a adopção de um amplo, claro e aberto 

comportamento ético em relação ao ambiente. 

Os níveis de Direcção e de Supervisão são responsáveis pela actuação de acordo com a Política 

Ambiental da SOMINCOR. Essa responsabilidade inclui, não só, todas as actividades e 

trabalhadores da Empresa, mas também, as actividades e trabalhadores das Empresas contratadas e 

de todos os fornecedores de bens e serviços, nas suas Áreas. 

Para agir de acordo com essa responsabilidade, as Direcções, Departamentos e Sectores da Mina de 

Neves Corvo devem estabelecer planos, programas e procedimentos efectivos de controlo das 

instalações e de exposições dos trabalhadores, tanto para as situações de rotina, como para as 

situações de emergência. 

Ao estabelecer esses documentos devem ter em conta os Princípios Gerais que constituem a base de 

enquadramento da Prática Ambiental da Mina de Neves Corvo, e que são os seguintes: 

A. OPERAR SEMPRE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO DOMÍNIO AMBIENTAL E 

DA REGULAMENTAÇÃO INTERNA 

A SOMINCOR, através da sua Política Ambiental, compromete-se a planear e a operar a 

Mina de Neves Corvo de acordo com toda a legislação Portuguesa aplicável no domínio 

Ambiental. 

A legislação Portuguesa exclui algumas das actividades das Empresas mineiras do âmbito 

de aplicação de algumas normas e regulamentos. Nestes casos a Mina de Neves Corvo 

aceita a responsabilidade de manter padrões elevados de protecção ambiental através da 

adopção de normas e regulamentos internos. Algumas dessas normas e regulamentos foram 

adoptados provisoriamente até se ter a segurança de que são, técnica e economicamente, 

exequíveis. 

Estes dois compromissos colocam uma dupla responsabilidade aos níveis de Direcção e 

aos Empregados. O primeiro, é que todos devem conhecer e compreender claramente os 

objectivos que constam das leis, normas e orientações oficiais, no domínio ambiental. 
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O segundo, assegura que tanto os níveis de Direcção e Supervisão, como todos os 

Empregados em geral, tem que estar perfeitamente informados de quais são as suas 

obrigações na função que desempenham na Empresa, relativamente aos regulamentos 

ambientais oficiais e internos e assegurar-se de que as suas responsabilidades, neste 

domínio, estão claramente definidas e são claramente suportadas pela hierarquia. 

Para se assegurar de que toda a legislação portuguesa em matéria ambiental está na posse 

da Empresa, a SOMINCOR adquiriu um conjunto completo dos documentos legais a uma 

Empresa especializada nesta matéria. Esse conjunto é já e deverá continuar a ser 

continuamente actualizado pelo Departamento do Ambiente de Neves Corvo. 

No sentido de fomentar e promover, aos níveis de Direcção e Supervisão e nos 

Empregados em geral, uma atitude de respeito relativamente ao Ambiente e no sentido de 

se assegurar que as leis, regulamentos e orientações, são efectiva e generalizadamente 

aplicadas em todas as operações, de uma maneira compreensível e responsável, é 

obrigatória a realização e a frequência de cursos específicos de formação a todos os níveis 

hierárquicos, da Mina de Neves Corvo. 

Nesses cursos é dada particular atenção a que todos os participantes sejam claramente 

informados de quais são as suas obrigações e adequadamente treinados para cumprir as 

suas responsabilidades. 

Relativamente às técnicas de gestão ambiental os seguintes aspectos devem ser sempre 

tidos em conta e aplicados, conforme a situação:  

- Cooperar com todos os Empregados e seus Representantes no sentido de promover, a 

todos os níveis, o sentido da responsabilidade ambiental. Disponibilizar a todos os 

Empregados, toda a informação necessária que lhes permita compreender os impactes 

potenciais das diferentes operações da Empresa no Ambiente e responder sempre, de um 

modo positivo, a todas as preocupações por eles demonstradas. 

- Analisar previamente, com a colaboração do Departamento do Ambiente, os efeitos 

decorrentes de novas actividades, equipamentos, operações materiais e produtos. 

- Analisar, com a colaboração do Departamento do Ambiente, os efeitos decorrentes das 

operações em curso no ambiente local e examinar, todo e qualquer impacte significativo 

sobre o ambiente, resultante das operações. 

- Assegurar que os impactes de todas as actividades da Mina de Neves Corvo no ambiente 

são reduzidos ao mínimo e que são tomadas as disposições para que se reduzam ao 

mínimo todos os resíduos produzidos. 
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- Tomar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes ambientais, 

estabelecendo e mantendo actualizados procedimentos e acções que permitam detectar 

eventuais desajustamentos em relação à Política Ambiental, aos Princípios Gerais da 

Prática Ambiental da Mina de Neves Corvo e aos Programas. Ao assumir o conceito da 

minimização do impacte ambiental, tanto hoje como no futuro, os níveis de Direcção e 

Supervisão têm de reconhecer a crescente importância da introdução de medidas de 

defesa ambiental e assumir esses compromissos. 

Para a implementação de tais medidas, cada um dos Directores é solicitado a desenvolver 

os seus conhecimentos em matéria de gestão ambiental e encorajado a examinar o 

desempenho da sua Direcção neste domínio. 

Sempre que possível, cada Director é ainda solicitado a integrar as decisões de carácter 

económico e ambiental em todas as actividades da Mina de Neves–Corvo, nomeadamente 

no que respeita ao planeamento de actividades futuras. É-lhes especificamente pedido que 

adoptem técnicas e utilizem equipamentos que sejam simultaneamente economicamente 

rentáveis e que não afectem negativamente o Ambiente. 

Nesse sentido, os seguintes aspectos têm que ser particularmente tomados em 

consideração:  

- Utilizar com prudência e minimizar os consumos de água, solo, espaços, energia e 

matérias-primas.  

- Minimizar as descargas de efluentes, tanto para os meios hídricos como para a atmosfera, 

privilegiando a recirculação e reutilização de todos os produtos. Armazenar aqueles para 

os quais não é possível fazê-lo, segundo regras que minimizem o impacte ambiental.  

- Manter em bom estado toda a fauna, flora e a população humana local.  

- Adoptar medidas de prevenção e de reabilitação para incidentes e acidentes.  

- Preocupar-se com a escolha dos locais de implantação de novas operações procurando 

sempre uma integração estética e paisagística, não utilizando sítios de interesse 

arqueológico.  

- Reabilitar todos os espaços que deixem de ter aplicação industrial de modo a que fiquem 

num estado estabilizado, seguro e produtivo.  

B. MONITORIZAÇÃO 

A Mina de Neves Corvo assume o compromisso de manter um programa de monitorização, 

activo e sistemático, de todas as suas actividades, que assegure a verificação de que estão a 
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ser cumpridas todas as disposições das leis nacionais e dos regulamentos internos de 

Empresa. O programa de monitorização deve ser considerado o instrumento mais 

importante para avaliar e medir o desempenho das medidas de protecção ambiental. 

Ele possibilita também dar respostas atempadas quando não estejam a ser cumpridas as 

leis, normas ou regulamentos, durante a operação normal ou em situações de emergência. 

O programa de monitorização de curto prazo da Mina de Neves Corvo deve ser preparado 

anualmente sob a forma de um documento escrito. Esse documento deve conter o 

planeamento, os equipamentos a utilizar, assim como os procedimentos físicos e analíticos 

a utilizar em cada situação. 

A execução do programa de monitorização deve ser realizada pelas pessoas bem treinadas 

dos Departamentos do Ambiente e do Laboratório. 

No programa de monitorização deverão estar incluídos, pelo menos, o controlo dos níveis 

de ruído, da qualidade do ar (relativamente a partículas em suspensão e gases), das águas 

subterrâneas, das águas superficiais, dos solos e das plantas. 

Para cada uma dessas áreas, devem ser claramente especificados, o conjunto das medições, 

os parâmetros a analisar, as localizações geográficas e a periodicidade. 

Deve ser ainda medido e registado um conjunto de dados meteorológicos que incluem 

nomeadamente a precipitação, a temperatura, a evaporação, a insolação, a pressão 

atmosférica, a velocidade do vento e a sua direcção e a nebolusidade. A medição e leitura 

desses dados são feitas na estação meteorológica situada no Complexo Mineiro. 

Uma vez que os dados do programa de monitorização constituem a base das Auditorias 

regulares que são realizadas e sustentam as propostas de revisão do Sistema de Protecção 

Ambiental, a Mina deverá manter uma compilação completa de todos esses dados assim 

como de todos os aspectos ambientais relevantes. 

Essa compilação será feita numa base de dados, com rotinas para introdução e tratamento 

da informação. 

C. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Existe um crescente interesse governamental, público e dos trabalhadores no trabalho 

ambiental desenvolvido pelo sector empresarial em geral e pela indústria mineira em 

particular. 
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Neste domínio deverá ser sempre encorajada a troca de informações não confidenciais 

assim como, será sempre de promover o diálogo construtivo, sobre problemas comuns, 

com as outras minas. 

Neves–Corvo está já a trabalhar no sentido de disponibilizar a todos os sectores acima 

mencionados, informação factual e objectiva, de maneira a que o seu interesse seja 

dirigido, acima de tudo, para o objectivo fundamental de minimizar realmente os impactes 

ambientais negativos causados pelas minas. 

Com o objectivo de assegurar que todos estes compromissos são cumpridos está a ser 

considerada a hipótese de ser elaborado um relatório sobre a Área Ambiental com 

periodicidade anual ou bi-anual. 

Esse relatório, deverá ser preparado pelo Departamento do Ambiente, com base nos dados 

do programa de monitorização e das Auditorias Ambientais. 

Deverá ser especificamente redigido de forma sintética com uma linguagem acessível ao 

público em geral. 

O relatório deverá incluir o seguinte:  

- Uma descrição das actividades do Complexo Mineiro;  

- Uma apreciação de todos os aspectos ambientais mais relevantes relacionados com essas 

actividades;  

- Um relatório sumário contendo dados quantitativos relacionados com as emissões 

líquidas e gasosas, os resíduos produzidos, o consumo de matérias-primas, energia e 

água, bem como, de todos os outros aspectos ambientais julgados relevantes.  

- Uma apresentação da Política Ambiental da Empresa, dos Princípios Gerais da Prática 

Ambiental de Neves Corvo, dos Programas e dos seus objectivos específicos.  

D. INVESTIGAÇÃO 

A Empresa considera que a investigação no domínio ambiental deve ser orientada no 

sentido do conhecimento do impacte ambiental resultante da actividade mineira, 

procurando-se desta forma a melhoria, quer relativamente à minimização do impacte 

através de melhores tecnologias, quer na aplicação das melhores técnicas de reabilitação de 

zonas degradadas. 
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A investigação é um meio muito efectivo e importante, para identificar e ajustar as 

prioridades relativamente ao ambiente, para além de reduzir e mesmo evitar impactes 

ambientais adversos das operações actuais. 

A intenção é de realizar esses estudos de investigação através de projectos no âmbito dos 

programas de cooperação da UE, envolvendo outras empresas, universidades e outras 

organizações e institutos de investigação. 

Tanto os meios humanos como os meios financeiros podem desse modo ser melhor 

conseguidos e aproveitados. A participação da Mina poderá incluir quer o acesso às 

instalações para a colheita dos dados necessários para cada projecto, quer o teste de novas 

tecnologias e de novos processos desenvolvidos. 

O trabalho de investigação poderá também ser usado na aquisição de dados e informações 

que permitam, aos órgãos governamentais ou da Comissão Europeia, desenvolver leis 

realistas, de custos comportáveis, relativamente à protecção ambiental da indústria mineira. 

A Mina está portanto preparada para trabalhar no desenvolvimento de leis práticas e 

efectivas, assim como regulamentos e orientações do interesse da Comunidade. 

E. ESTUDO DO FECHO DA MINA 

O Conselho de Administração da SOMINCOR fixa como uma das responsabilidades da 

gestão da Mina, o preparar, manter e rever periodicamente um Plano Geral do Fecho da 

Mina. 

Esse Plano deve descrever a metodologia a utilizar no Fecho da Mina no final da sua vida 

útil e calcular a reserva financeira necessária, no montante dos custos estimados do fecho. 

É necessário um controlo ambiental muito apertado durante a vida da mina com vista a ser 

conseguido um fecho efectivo no final da vida útil. 

De acordo com esta atitude, foi decidido desenvolver um Plano de Fecho que proporcione 

e assegure uma desactivação das operações feita de um modo organizado e eficiente, 

minimizando, quer os custos dessa operação, quer o impacte no ambiente envolvente de 

duas áreas principais – a Zona Industrial e a Bacia dos Rejeitados. 

Os objectivos que se procuram atingir ao estabelecer um Plano de Fecho no início do 

período de vida útil da Mina são vários:  

- Identificar áreas que tenham problemas que só se tornam evidentes quando analisados 

sob este ponto de vista, e apresentar soluções de modo a que as operações ou as práticas 
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nessas áreas sejam modificadas desde já, no sentido de minimizar os custos do fecho no 

futuro.  

- Estimar e quantificar um custo realista do Fecho da Mina, o que permitirá à Empresa 

criar um fundo financeiro especificamente destinado para esse efeito, que pode ser 

dividido e acumulado gradualmente ao longo dos restantes anos da vida útil da mina.  

- Estabelecer programas adicionais de medição de parâmetros, que permitam comparar as 

evoluções previstas no Plano, com as que se verificam na realidade, o que permitirá uma 

modificação e adequação progressiva do Plano ao longo do tempo.  

O Plano do Fecho da Mina deve ser revisto periodicamente. Uma revisão importante está 

programada para o final de todos os períodos de 5 anos. A primeira revisão ocorreu em 

1997 e continuou em 1998. 

2.3.2.3 -  Sistema de gestão ambiental da Mina de Neves Corvo 

O Sistema de Gestão Ambiental da Mina de Neves Corvo foi e está continuamente a ser 

desenvolvido para auxiliar a Direcção da SOMINCOR, no desempenho das suas inerentes 

responsabilidades de gestão ambiental. 

Os objectivos principais deste documento são os de definir a organização e as responsabilidades 

particulares, em domínios específicos, das Direcções e de alguns serviços. 

2.3.2.3.1 - Organização ambiental 

A Organização Ambiental Geral da Mina de Neves–Corvo tem como órgãos a Comissão Directora 

de Ambiente (CDA) e o Departamento de Ambiente. 

O Presidente da Comissão Directora de Ambiente é o Administrador Delegado e os seus membros 

são todos Directores da empresa e quadros do Departamento do Ambiente. Esta Comissão reúne 

regularmente, pelo menos duas vezes por ano. 

O Departamento do Ambiente, na dependência do Administrador Delegado, é composto por sete 

pessoas: o Chefe do Departamento, cinco Operadores de Ambiente e um apoio administrativo. 

2.3.2.3.2 - Responsabilidades 

• ADMINISTRADOR DELEGADO 

O Adminsitrador Delegado é responsável perante o Conselho de Administração da 

SOMINCOR pela implementação da Política Ambiental da SOMINCOR. Tem também a 
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responsabilidade de preparar, manter e rever periodicamente o Plano de Fecho da Mina no 

final da sua vida útil. 

Para atingir estes compromissos tem que preparar, manter e rever regularmente um Sistema 

de Protecção Ambiental que engloba a Política Ambiental da Empresa, os Princípios Gerais 

da Prática Ambiental de Mina de Neves Corvo, o Sistema de Gestão Ambiental e os 

Programas Ambientais de curto, médio e longo prazo. 

• DIRECTORES, CHEFES DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE SECTOR 

Os Directores, Chefes de Departamento e Chefes de Sector são responsáveis pela actuação 

de acordo com a Política Ambiental da SOMINCOR e com os outros documentos do 

Sistema de Protecção Ambiental de Neves Corvo, e por assegurar que as responsabilidades 

dos seus subordinados estão claramente assumidas na sua Área. Esta responsabilidade inclui 

não só as actividades e o pessoal da Empresa mas também, todas as actividades e 

trabalhadores das Empresas Contratadas e de todos os fornecedores de bens e serviços nas 

suas Áreas. 

Os Directores, Chefes de Departamento e Chefes de Sector, com a assistência do pessoal 

especializado do Departamento do Ambiente, são responsáveis pela preparação de planos 

efectivos e de procedimentos de controlo das operações e da exposição do pessoal, quer para 

as situações normais quer para situações de emergência. 

Os Directores, Chefes de Departamento e Chefes de Sector são particularmente responsáveis 

por planear e operar as facilidades e utilidades da Mina de Neves Corvo, pelas quais são 

responsáveis, de acordo com toda a Legislação Portuguesa e com os Regulamentos Internos 

e fazer uso das técnicas de gestão ambiental combinando os factores técnicos, económicos e 

ambientais nas suas decisões, como é determinado no documento dos Princípios Gerais da 

Prática Ambiental. 

Aos Directores é solicitado que dêem suporte e que cooperem na preparação das auditorias e 

em particular, que se assegurem que os recursos e tempo convenientes são alocados para 

esta tarefa, que o pessoal mais importante das suas Áreas compreende as suas tarefas e 

responsabilidades e que fornecem os dados necessários. 

É essencial uma atitude positiva pois a auditoria das actividades no local inclui discussões 

com o pessoal, a inspecção das operações e equipamentos e a revisão dos dados coligidos, os 

procedimentos escritos e outra documentação relevante com o objectivo de avaliar se as 

responsabilidades ambientais são efectivas e convenientes. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 60/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Os Directores são responsáveis pela implementação dos planos de correcções, quando 

necessários, preparados com base nos resultados e conclusões das auditorias. Devem ser 

criados os mecanismos apropriados, instalados e postos a funcionar, de modo a assegurar 

que são desencadeadas as acções necessárias e que estas têm seguimento. 

No sentido de promover e encorajar, entre os Directores e outros empregados, uma atitude 

de respeito pelo Ambiente Natural e no sentido de assegurar que as leis, regulamentos e 

orientações são aplicadas nas operações, de uma maneira responsável e compreendida, é 

obrigatória a participação em cursos de formação dos Directores, Chefes de Departamento, 

Chefes de Sector e de todos os outros empregados. Os Directores são responsáveis por 

assegurar que é alocado o tempo conveniente para esta tarefa durante o ano. 

• DEPARTAMENTO DO AMBIENTE 

A função principal do Departamento do Ambiente é de cooperar e dar suporte ao 

Administrador Delegado e Directores, bem como aos outros empregados em geral e seus 

representantes, de modo a permitir-lhes assumir os seus compromissos e dar-lhes a 

informação necessária que lhes permita compreender os impactes ambientais das operações 

de Neves Corvo. 

O Departamento do Ambiente tem., além desta, responsabilidades específicas, das quais de 

destacam: 

a) Actualização da colecção de toda a Legislação Portuguesa sobre Ambiente; 

b) Planeamento de cursos de formação específicos em conjunto com a Direcção de Recursos 

Humanos; 

c) Análise prévia dos impactes ambientais das novas actividades, equipamentos, processos, 

materiais e produtos; 

d) Analise dos efeitos das actividades correntes no Ambiente local e dos impactes 

significativos dessas actividades; 

e) Manutenção de um programa de monitorização contínuo e activo que assegure as 

disposições legais do Governo e dos regulamentos da Empresa. O programa de curto 

prazo deve ser preparado anualmente sob a forma de um documento escrito; 

f) Manutenção de uma compilação completa dos dados resultantes das amostragens e 

medições regulares, assim como de todos os aspectos relevantes de parâmetros 

Ambientais, sob a forma de um banco de dados, com rotinas para a introdução, registo e 

tratamento da informação contida nesse banco de dados; 
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g) Realização das Auditorias de Gestão Ambiental internas e dos Estudos de Reavaliação de 

Impacte Ambiental; 

h) Preparação sob o Controlo do Administrador Delegado, e com base no programa de 

monitorização e nas auditorias ambientais, do Relatório Sumário sobre a Situação no 

Domínio Ambiental; 

i) Realização de estudos de investigação Ambiental, que permitam aumentar o 

conhecimento científico na arca de impactes da Indústria Mineira no Ambiente e na 

melhoria das tecnologias de reabilitação; 

j) Supervisão da recuperação e reabilitação de zonas degradadas, que já não tenham uso 

industrial, de modo a que fiquem numa situação segura, estável e produtiva. 

• LABORATÓRIO 

O Laboratório é responsável por:  

- Fornecer os procedimentos analíticos que são usados nas determinações, sob forma escrita, 

para serem incluídos nos programas de monitorização;  

- Realizar, usando pessoal treinado, todas as análises ambientais pedidas, com a precisão 

adequada.  

• EMPREGADOS 

Todos os empregados da Mina de Neves Corvo têm a responsabilidade pessoal de trabalhar 

de acordo com as normas estabelecidas de modo a salvaguardar o Ambiente Natural. 

2.3.2.4 -  Programas ambientais de curto, médio e longo prazo 

Relativamente a estes documentos optou-se por descrever única e sumariamente o conteúdo e os 

objectivos do Programa Ambiental Anual do Departamento do Ambiente. O Programa Ambiental 

Anual do Departamento do Ambiente é um documento escrito, dividido fundamentalmente em duas 

grandes áreas; monitorização e estudos, acções e projectos. 

A área da monitorização descreve e contém o planeamento das medições e amostragens de todos os 

parâmetros controlados, assim como dos equipamentos a utilizar para o fazer e os procedimentos 

físicos e analíticos a utilizar em cada situação. A área dos estudos, acções e projectos contém e 

descreve individual e detalhadamente cada uma dessas tarefas. 
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Cada uma delas envolve nomeadamente: 

I. MONITORIZAÇÃO:  

I.1 Controlo Físico-Químico da Ribeira de Oeiras; 

I.2 Controlo Físico-Químico do Rio Guadiana; 

I.3 Controlo de Qualidade da Agua Potável e Água de Abastecimento (Santa Clara); 

I.4 Controlo de Infiltrações na Barragem dos Rejeitados; 

I.5 Controlo de Poluição: 

I.5.1 Efluentes Líquidos; 

I.5.2 Águas Contaminadas; 

I.5.3 Partículas em Suspensão; 

I.5.4 Gases; 

I.5.5 Ruído Ambiente; 

I.5.6 Qualidade da Água dos Poços; 

I.5.7 Teor em Metais dos Solos; 

I.6 Hidrologia e Hidrogeologia; 

I.7 Climatologia; 

1.8 Monitorização por Métodos Biológicos da Qualidade da Água da Ribeira de Oeiras. 

II. ESTUDOS, ACÇÕES E PROJECTOS: 

II.1 Auditoria Ambiental; 

II.2 Outros, variando anualmente. 

2.3.3 -  Procedimentos para operações com potenciais impactes ambientais 

Aprovada a política de ambiente da empresa, definidos os princípios, a organização e as 

responsabilidades nesta área e identificados os objectivos a atingir for ainda importante definir os 

procedimentos necessários para as áreas e actividades operacionais identificadas como tendo 

associados potenciais impactes ambientais. Os procedimentos visam assim estabelecer regras de 

actuação, para as áreas identificadas como sensíveis do ponto de vista ambiental, de modo a garantir 

o cumprimento da política ambiental e dos objectivos e metas definidos. 
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Os principais procedimentos em vigor na empresa associados às operações com potenciais impactes 

ambientais são: 

1. PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO E CONTROLO INTERNO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

Este procedimento tem como objectivo garantir que existe uma Ficha de Segurança para 

todos os produtos químicos em uso na empresa e que as áreas operacionais têm em 

consideração as vantagens e inconvenientes nas vertentes ambiental, de higiene e de 

segurança, associadas aos produtos que utilizam. 

Assim, todas as aquisições de novos produtos são obrigatoriamente acompanhadas da 

recepção da ficha referida, cujo conteúdo se encontra definido neste procedimento, sendo 

obrigatória a emissão de um parecer dos Departamentos de Ambiente, de Higiene e 

Segurança e de Medicina Ocupacional. Este parecer de carácter não vinculativo, tem de ser 

tido em consideração pelas áreas operacionais na decisão de aquisição dos novos produtos. 

Um outro aspecto deste procedimento, de extrema importância para a gestão de resíduos, é 

a inclusão na ficha de segurança de informação sobre a disponibilidade do fornecedor para 

a recepção de embalagens vazias e produtos fora do prazo de validade. Esta questão tem 

por objectivo favorecer a aquisição de produtos químicos cuja gestão de embalagens e 

destino final sejam assegurados pelos próprios fornecedores. Pretende-se também fomentar 

deste modo a valorização destes tipos de resíduos. 

2. PROCEDIMENTO PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS 

Este procedimento visa clarificar, perante as áreas operacionais, o destino adequado, a 

nível interno, de cada tipo de resíduos originado na operação. 

Assim, este documento procede à inventariação e classificação dos resíduos originados na 

empresa, referindo a obrigatoriedade da separação na origem dos diferentes tipos de 

resíduos e especificando o destino de cada um deles dentro das instalações industriais. É 

também aqui definido o tipo de registo a efectuar relativamente aos resíduos produzidos 

bem como as regras de funcionamento do parque de resíduos industriais. No caso dos 

resíduos considerados perigosos são também especificadas a regras para o seu 

armazenamento na empresa, destino final adequado e transporte. 

3. PROCEDIMENTO PARA A DEMOLIÇÃO E FECHO DE ACESSÓRIOS, FACILIDADES E UTILIDA-

DES 

No âmbito do estudo de fecho da mina salientou-se como relevante a necessidade de 

efectuar o encerramento adequado, do ponto de vista ambiental, de todos os acessórios, 
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facilidades e utilidades que durante a vida da mina deixam de ter utilização. Assim, quando 

cessa a sua vida útil, a área responsável pela sua operação, tem de elaborar um relatório 

sobre o respectivo encerramento especificando o tipo de resíduos que vão ser originados, o 

seu destino e o tipo de reabilitação que pretende fazer do espaço, quando for caso disso. O 

Departamento de Ambiente emite então o seu parecer sobre este relatório e efectua o 

acompanhamento dos trabalhos. 

4. PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO DE SITUAÇÕES COM IMPACTE AMBIENTAL NA 

OPERAÇÃO ACTUAL 

Pretende-se com este procedimento garantir que o acompanhamento das áreas operacionais 

na vertente ambiental não é descurado. Assim, o Departamento de Ambiente, pelo menos 

duas vezes por ano, reúne com cada área operacional (por Direcção) e uma vez por ano 

para as restantes áreas, efectuando-se então o levantamento exaustivo de todos os aspectos 

ambientais relevantes nesse contexto, acompanhado de uma visita à área. No final é 

realizada uma reunião de apreciação do levantamento com os responsáveis da área em 

análise e emite-se um relatório com os principais assuntos levantados e recomendações de 

acção quando for o caso. 

5. PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL DE NOVOS ACESSÓRIOS OU 

PROCESSOS E/OU MODIFICAÇÕES NAS FACILIDADES OU PROCESSOS EXISTENTES 

Todas as alterações a nível da operação são da exclusiva responsabilidade das áreas 

operacionais; no entanto, antes de qualquer tipo de alteração é necessário dar 

conhecimento ao Departamento de Ambiente para emissão de parecer. Apesar de, também 

este parecer, não ser de carácter vinculativo, garante-se assim a inclusão no processo de 

decisão da componente ambiental. 

6. PROCEDIMENTO PARA A GESTÃO GLOBAL DO ESPAÇO NO COMPLEXO MINEIRO 

A necessidade de formalizar as áreas físicas de responsabilidade dentro da área da empresa 

deu origem a este procedimento. Deste modo elaborou-se cartografia relativamente às 

grandes áreas de responsabilidade nas propriedades da empresa, e em particular na área 

industrial, definindo-se de igual modo a obrigatoriedade de pedido de parecer ao 

Departamento de Ambiente antes de qualquer modificação ao uso do espaço no perímetro 

da empresa. Também este parecer não é vinculativo, pretendendo apenas garantir a 

inclusão dos aspectos ambientais na decisão. 
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7. PROCEDIMENTO SOBRE A PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ACIDENTES/INCIDENTES COM 

POTENCIAL IMPACTE AMBIENTAL 

A avaliação e análise das causas e efeitos de acidentes/incidentes com potencial impacte 

ambiental é de extrema relevância para a tomada de medidas preventivas e correctivas com 

vista à sua futura prevenção. Por este motivo, implementou-se um procedimento para 

comunicação de acidentes/incidentes, definindo-se para esse efeito um formulário que deve 

ser preenchido para manutenção de um registo sobre todos os acidentes/incidentes que 

ocorram. Os objectivos a atingir são assim a identificação das causas e a adopção de 

medidas correctivas e preventivas. Este registo permite ainda avaliar a evolução do 

desempenho nesta área. 
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3 -  ENQUADRAMENTO LEGAL 

3.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo faz-se o enquadramento legal do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o caso 

específico da Mina de Neves–Corvo e dos cinco projectos em análise, seguido da síntese legislativa 

relativa à indústria extractiva. Para os diversos descritores é referida a principal legislação aplicável 

ao complexo mineiro de Neves–Corvo, com destaque para aquela aplicável aos projectos em 

análise. 

3.2 -  ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

Os objectivos do presente Estudo são a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais 

do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, tendo em conta os Projectos de Execução apresentados e os 

principais aspectos acordados na reunião referida no subcapítulo 1.5. 

Assim, o EIA agora apresentado é submetido a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

ao abrigo do estabelecido no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente: 

- na alínea b) do n.º 2 do Anexo II – “Extracção subterrânea” – o Complexo Mineiro de 

Neves–Corvo, globalmente; 

- no n.º 9 do Anexo I – “Instalações destinadas à incineração, valorização energética, 

tratamento químico ou aterro de resíduos perigosos” – projecto de deposição em pasta; 

- no n.º 21 do Anexo I – “Qualquer alteração ou ampliação de projectos incluídos no 

presente anexo, se tal alteração ou ampliação, em si mesma, corresponde aos limiares 

estabelecidos no presente anexo” – projecto alteamento da Barragem de Rejeitados; 

- na alínea e) do n.º 2 do Anexo II – “Instalações Industriais de Superfície para a Extracção e 

Tratamento de Hulha, Petróleo, Gás Natural, Minérios e Xistos Betuminosos” – projectos de 

alteração das Lavarias de Cobre e Zinco. 

Deste modo, a avaliação de impactes será feita com base na análise das principais condicionantes, 

de acordo com a actual Lei de Impacte Ambiental, publicada no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, de acordo com as Normas Técnicas estabelecidas na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril (alterada pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio) e demais legislação 

aplicável, que fundamentarão o Estudo. 

Ao abrigo desta legislação, a autoridade de AIA é o Instituto do Ambiente (IA), nos termos do 

definido na alínea a) do n.º 1 do Artigo 7º. 
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De salientar que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) a emitir pelo Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, no âmbito do Processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), tem carácter vinculativo, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, sobre a viabilidade da execução dos projectos sujeitos ao regime de AIA, dependendo o 

licenciamento ou autorização do projecto de uma DIA favorável ou condicionalmente favorável. 

Para além desta legislação, há que considerar toda aquela que, na generalidade, abrange os diversos 

descritores analisados neste Estudo, bem como a legislação específica aplicável a projectos desta 

natureza, nomeadamente a legislação relativa à indústria extractiva e a aplicável no âmbito da 

análise das diversas componentes ambientais, a qual se sintetiza nos subcapítulos seguintes. 

3.3 -  ENQUADRAMENTO LEGAL DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

3.3.1 -  Regime jurídico fundamental 

O diploma de referência nesta matéria é o Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de Março, que, actualizando 

e sistematizando diplomas mais antigos, disciplina o regime jurídico de revelação e aproveitamento 

dos recursos geológicos, onde – além dos recursos hidrominerais e dos recursos geotérmicos – se 

incluem os depósitos minerais, considerados como ocorrências minerais que se apresentam com 

especial interesse para a economia nacional.  

Consagra-se explicitamente neste diploma: 

- A necessidade de assegurar a conveniente protecção destes recursos, com vista ao seu 

aproveitamento, nomeadamente os interesses das pessoas directa ou indirectamente 

envolvidas no exercício da actividade, das pessoas potencial ou efectivamente afectadas por 

essa actividade, do racional aproveitamento de todos os recursos e da manutenção da sua 

capacidade de renovação, bem como da manutenção da estabilidade ecológica; 

- A obrigatoriedade de submeter a exploração e abandono das recursos geológicos à adequada 

aplicação de técnicas e normas de higiene e segurança e ao cumprimento de apropriadas 

medidas de protecção ambiental e recuperação paisagística. 

Estabelecem-se neste diploma os direitos sobre os recursos do domínio público – quer na 

prospecção e pesquisa, quer na exploração (mediante concessão) – e definem-se as restrições ao 

regime de direito privado, relativos nomeadamente à ocupação, expropriação e servidão.  
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3.3.2 -  Higiene e segurança no trabalho 

Esta temática suscita especial preocupação no caso das instalações da indústria extractiva, pela 

natureza das actividades nelas desenvolvidas, tendo como base legal fundamental o Regulamento 

Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

162/90, de 22 de Maio. Este diploma contempla, além de obrigações gerais da entidade 

empregadora, disposições relativas a plantas, acessos, transportes nas galerias e planos inclinados, 

poços de extracção, circulação e transporte de trabalhadores, abertura ou aprofundamento de poços, 

enchimento, entivação, ventilação, iluminação, explosivos, grisu e poeiras explosivas, precauções 

contra a invasão de águas, prevenção e extinção de incêndios, máquinas e material mecânico 

diverso, exploração a céu aberto, instalações eléctricas, protecção da saúde e da integridade física 

dos trabalhadores, primeiros socorros e salvamento, procedimentos referentes aos acidentes 

pessoais e materiais, organização da segurança e anexos mineiros e de pedreiras. 

A necessidade de transposição de determinadas directivas comunitárias – Directiva do Conselho 

n.º 92/91/CE, de 3 de Novembro, e Directiva do Conselho n.º 92/104/CEE, de 3 de Dezembro – 

– veio a determinar posteriormente a publicação de diplomas específicos sobre as prescrições 

mínimas de segurança e saúde a aplicar nas indústrias extractivas: o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 

de Novembro, e a Portaria n.º 197/96, de 4 de Junho, relativos às indústrias extractivas por 

perfuração a céu aberto e subterrâneas, e a Portaria n.º 197/96, de 4 de Junho, referente às indústrias 

extractivas por perfuração. Estes diplomas obrigam o empregador a dispor de um plano de saúde e 

segurança das instalações actualizado regularmente, bem como a respeitar um conjunto de 

disposições (para prevenção e controlo de riscos, para formação e informação e vigilância da saúde 

dos trabalhadores e para participação à entidade competente em caso de ocorrência de acidentes 

graves) e a obedecer a determinadas prescrições mínimas: 

- Nas indústrias extractivas a céu aberto, essas prescrições incidem sobre os riscos inerentes à 

estabilidade dos terrenos; 

- Nas indústrias extractivas subterrâneas, as prescrições mínimas reportam-se às áreas de 

trabalho, à entivação e estabilidade de terrenos, às saídas, aos transportes, à ventilação, a 

instalações grisutosas ou com poeiras inflamáveis, a incêndios, fogos e equipamentos, à 

irrupção instantânea de gás ou água e resvalamento de terreno, à iluminação, às plantas dos 

trabalhos subterrâneos, à retirada de trabalhadores em zonas perigosas, ao controlo de 

presenças no fundo e organização do salvamento; 

- Nas indústrias extractivas por perfuração, as prescrições gerais (além de outras, específicas 

para instalações em terra ou no mar) incidem sobre a organização dos locais e postos de 

trabalho, a dimensão das instalações, às vias e saídas de emergência, às vias de circulação, 

às portas e portões, às zonas de perigo, aos pavimentos, paredes, tectos e telhados das 
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instalações, aos locais de trabalho exteriores, à ventilação, à temperatura, à iluminação 

natural e artificial, às janelas e clarabóias, às instalações e equipamentos mecânicos e 

eléctricos, às instalações de primeiros socorros, ao equipamento sanitário, aos locais de 

descanso, ao material de segurança, ao controlo dos furos de extracção, à protecção contra 

riscos de explosão e atmosferas nocivas, à detecção e combate a incêndios, ao responsável e 

vigilantes, às autorizações de acesso, aos exercícios de segurança e a trabalhadores com 

situações específicas. 

3.3.3 -  Impacte ambiental de explorações mineiras 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 196/88, de 31 de Maio: 

- As entidades concessionárias ou licenciadas da indústria extractiva devem instalar-se 

preferencialmente em áreas de menor interesse paisagístico e ficam obrigadas a adoptar 

determinadas medidas correctivas para melhorar o impacte ambiental destas instalações, 

particularmente no caso de explorações subterrâneas ou a céu aberto dentro de povoações ou 

nas suas áreas limítrofes;  

- As entidades licenciadoras devem fixar uma distância mínima de protecção e de um nível 

máximo de ruído, regulamentar os procedimentos para evitar deslizamentos de terrenos e 

adoptar as medidas necessárias para preservar eventuais achados arqueológicos.  

3.3.4 -  Recuperação ambiental de áreas mineiras degradadas 

O regime jurídico da concessão do exercício da recuperação ambiental destas áreas foi objecto do 

Decreto-Lei n.º 198–A/2001, de 6 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 60/2005, de 9 de Março. 

Neste âmbito consideram-se “áreas mineiras degradadas” as áreas mineiras que constituam um 

factor de risco potencial para a saúde humana ou para a preservação do ambiente que justifique a 

intervenção do Estado. 

A recuperação ambiental destas áreas – que abrange a sua caracterização, obras de reabilitação e 

monitorização ambiental – tem por objectivo a respectiva valorização ambiental, cultural e 

económica, garantindo a defesa do interesse público e a preservação do património ambiental, 

visando: 

- Eliminar os factores de risco para a saúde e segurança públicas, em condições de 

estabilidade a longo prazo; 

- Reabilitar a envolvente paisagística e as condições naturais de desenvolvimento da fauna e 

flora locais; 
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- Assegurar a preservação do património relevante abandonado pelas antigas explorações; 

- Assegurar as condições necessárias para o estudo, preservação e valorização de vestígios 

arqueológicos relacionados com a actividade mineira; 

- Permitir a utilização futura das áreas recuperadas consoante a sua aptidão específica. 

Atribui-se o exclusivo desta actividade – que consubstancia um serviço público a exercer em regime 

de exclusivo – à EXMIN – Companhia de Indústria e Serviços Mineiros e Ambientais, S.A., em 

regime de concessão, por celebração de um contrato obedecendo a bases anexas ao diploma de 6 de 

Julho de 2001 (alteradas pelo Decreto-Lei n.º 60/2005, de 9 de Março), cuja minuta veio a ser 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n. 93/2001, de 9 de Agosto. 

Por despacho conjunto n.º 82/2002, de 31 de Janeiro, dos Ministérios da Economia, da Saúde, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território e da Ciência e da Tecnologia, foi criada uma Comissão 

de Acompanhamento da Concessão, com representantes dos referidos ministérios.  

O despacho n.º 14790/2003 (2.ª Série), de 30 de Julho, do Secretário de Estado do Ambiente, veio a 

clarificar as atribuições e responsabilidades anteriormente detidas pelo Instituto do Ambiente nesta 

matéria, após aprovação da nova lei orgânica do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território 

e Ambiente em 7 de Maio de 2003, mantendo aquela entidade vinculada a compromissos anteriores 

relativos a casos específicos no domínio da recuperação de áreas mineiras degradadas e atribuindo 

ao Instituto dos Resíduos a responsabilidade de supervisão e de representação do Ministério em 

tudo o que se refere à actividade concessionada à EXMIN. 

3.4 -  ENQUADRAMENTO LEGAL DOS DIVERSOS DESCRITORES 

3.4.1 -  Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo 

No âmbito deste descritor foram tidos em conta todos os diplomas legais relativos a instrumentos 

de gestão territorial em vigor na área de estudo, dos quais se destacam os Planos de Ordenamento 

Regionais, os Planos de Bacias Hidrográfica, os Planos Especiais de Ordenamento do Território, os 

Planos Directores Municipais, os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor. 

O enquadramento institucional e administrativo foi efectuado com base na legislação relativa à 

Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), nomeadamente a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 34/86, de 26 de Março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 46/89, pelo 

Decreto-Lei n.º 163/99, de 13 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de Agosto e pelo 

Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro. 

No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública foi considerada a legislação 

aplicável às condicionantes identificadas (nomeadamente aquela que é referida na publicação da 
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DGOTDU de Janeiro de 2006), quer no âmbito da consulta dos instrumentos de ordenamento do 

território, quer no âmbito da consulta efectuada às diversas entidades nos termos do referido no sub-

capítulo 4.2. 

Foi ainda tida em conta a legislação relativa às áreas sensíveis definidas nos termos do Artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente as áreas protegidas (classificadas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 

de Junho, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 213/97, de 16 de Agosto, Decreto- 

-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho e Decreto-Lei n.º 221/2002, de 22 de Outubro), os Sítios da Rede 

Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial (classificados nos 

termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, rectificado pela Declaração de Rectificação 

n.º 10-AH/99, de 31 de Maio) e as áreas sensíveis em termos patrimoniais (nomeadamente as 

áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 

termos do Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro). 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi definida pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de 

Outubro. A RAN, que engloba o conjunto das áreas que, pelas suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, apresentam maiores potencialidades para a produção de bens agrícolas, é 

cartografada à escala 1/25 000 e publicada em Portaria no Diário da República. Com a ratificação e 

publicação do Plano Director Municipal (PDM) correspondente, a Portaria caduca e a carta da RAN 

em vigor passa a ser a constante do PDM.  

O Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, que define a Reserva Ecológica Nacional (REN) como 

uma “estrutura biofísica diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com 

características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e 

identificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das 

actividades humanas”, foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro, e foi alvo de 

alterações substanciais pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, Decreto-Lei n.º 79/95 de 20 

de Abril e Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro, bem como alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, rectificado pela Declaração de Rectificação 

n.º 76/2006, de 6 de Novembro. 

O Regime Florestal foi estabelecido por Decreto de 24 de Dezembro de 1901, regulamentada a sua 

execução por Decreto de 24 de Dezembro de 1903, tendo o Decreto de 11 de Julho de 1905 

estabelecido instruções sobre os terrenos e matas de particulares. 
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A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) reconhece a importância 

ambiental e económica de determinadas espécies arbóreas que posteriormente foram protegidas por 

legislação específica, nomeadamente sobreiros e azinheiras.  

O regime jurídico de protecção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

No que se refere às infra-estruturas de transporte e comunicação, foi tido em consideração o 

Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/85, redefinido pelo Decreto-Lei 

n.º 222/98, de 17 de Julho, com a criação de estradas regionais, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 

de Julho, e as servidões rodoviárias das estradas nacionais (constituídas pelas faixas de terreno 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro). 

Os principais diplomas identificados aplicáveis à área de estudo em termos de ordenamento e 

condicionantes ao uso do solo são os seguintes: 

- Plano Director Municipal de Castro Verde – ratificado em Resolução de Conselho de 

Ministros com o n.º 59/93, de 13 de Outubro;  

- Plano Director Municipal de Almodôvar – ratificado em Resolução de Conselho de 

Ministros com o n.º 13/98, de 27 de Janeiro; parcialmente revogado (revogadas as 

disposições do PDM na área de intervenção da 3ª alteração do PP Entrada Norte de Santa 

Clara-a-Nova); 

- Reserva Agrícola Nacional relativa ao município de Almodôvar e a parte do município de 

Castro Verde – aprovada pela Portaria n.º 971/90, de 10 de Outubro, encontrando-se, no 

entanto, em vigor a delimitação constante dos respectivos  PDM; 

- Reserva Ecológica Nacional relativa ao município de Castro Verde – aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/95, de 22 de Novembro; 

- Reserva Ecológica Nacional relativa ao município de Almodôvar – aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 149/97, de 10 de Setembro; alterada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 134/2004, de 14 de Setembro; 

- Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo, PROT – 

– Alentejo – cuja elaboração foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 28/2006, de 23 de Março; 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana – aprovado pelo Decreto Regulamentar  

n.º 16/2001, de 5 de Dezembro; 

- Plano de Pormenor da Sra. da Graça de Padrões, na freguesia do mesmo nome, concelho de 

Almodôvar – aprovado e ratificado pela Portaria 1087/95, de 5 de Setembro; preâmbulo 
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rectificado no Diário da República 252, I Série B, 31-10-95; plano alterado pela Declaração 

n.º 178/97 (2ª série) da DGOTDU, DR 199 – II Série B, 29-08-1997. 

- Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 de Novembro, que cria o Parque Natural do Vale do 

Guadiana; 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, que aprova a 1ª Fase da 

Lista Nacional de Sítios na qual se inclui o “Sítio do Guadiana” (PTCON0036); 

- Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, que cria a Zona de Protecção Especial Vale 

do Guadiana (PTZPE0047 – Vale do Guadiana) e a Zona de Protecção Especial de Castro 

Verde (PTZPE0046 – Castro Verde). 

3.4.2 -  Recursos hídricos 

3.4.2.1 -  Aspectos fundamentais de carácter geral 

O principal diploma nacional relevante neste âmbito é a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 

(alterada pela Declaração de Rectificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro) – que, em conjunto 

com o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, procedeu à transposição integral da Directiva 

n.º 2006/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, sobre o quadro de acção 

comunitária no domínio da política da água – e que se aplica às águas interiores, quer superficiais, 

quer subterrâneas, e às águas marinhas. Apresenta-se de seguida uma síntese das suas disposições 

fundamentais mais relevantes.  

A região hidrográfica é a unidade principal sobre a qual assenta a gestão dos recursos hídricos. 

À autoridade nacional da água – o Instituto da Água – compete, nomeadamente, promover a 

protecção e o planeamento das águas, através da elaboração do plano nacional da água e dos planos 

de gestão de bacia hidrográfica, promover o ordenamento adequado dos usos das águas e assegurar 

que a realização dos objectivos ambientais e dos programas de medidas especificadas nos planos de 

gestão de bacia hidrográfica seja coordenada para a totalidade de cada região hidrográfica. 

As atribuições de gestão a nível das regiões hidrográficas cabem às respectivas administrações de 

região hidrográfica (ARH), a quem compete, designadamente, elaborar e executar os planos de 

gestão das bacias hidrográficas (que serão revistos de seis em seis anos), bem como definir e aplicar 

os programas de medidas previstos nesses planos, além de decidir sobre a emissão e emitir os títulos 

de utilização dos recursos hídricos e de fiscalizar essa utilização. 

Às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) cabe, em termos regionais, 

em colaboração técnica com as Administrações das Regiões Hidrográficas, a protecção e 

valorização das componentes ambientais das águas integradas na ponderação global de tais 
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componentes através dos instrumentos de gestão territorial e o exercício das competências 

coordenadoras que lhe são atribuídas por lei no domínio da prevenção e controlo integrados da 

poluição. 

Aquele diploma define objectivos ambientais para as águas superficiais (cf. Artigo 46.º) – evitar a 

deterioração do seu estado, alcançar o “bom estado” (ou o “bom potencial ecológico” e o “bom 

estado químico” no caso das massas de água artificiais ou fortemente modificadas), reduzir 

globalmente a poluição provocada por substâncias prioritárias e cessar as emissões, descargas e 

perdas de substâncias prioritárias perigosas – e para as águas subterrâneas (cf. Artigo 47.º) –

 prevenir a deterioração: evitar ou limitar a descarga de poluentes, prevenir a deterioração do estado 

das águas, assegurar o “bom estado quantitativo e químico” das águas e proibir a descarga directa 

de poluentes. 

Os utilizadores dos recursos hídricos têm diversas obrigações, devendo “evitar qualquer perturbação 

do estado da água nos termos (deste diploma) e, em especial, qualquer contaminação ou alteração 

adversa das suas capacidades funcionais e obter um uso económico da água sustentável e 

compatível com a manutenção da integridade dos recursos hídricos” (cf. Artigo 57.º). 

Os recursos hídricos do domínio público “são de uso e fruição comum”, não estando este uso e 

fruição sujeito a título de utilização “desde que seja feito no respeito da lei geral e dos 

condicionamentos definidos … e não produza alteração significativa da qualidade e da quantidade 

da água “ (cf. Artigo 58.º). 

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se regulamentado no Decreto-Lei 

n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, cuja aplicabilidade procura “instituir uma gestão eficaz dos recursos 

hídricos, baseada na articulação de utilizações distintas da água e terrenos com ela conexos, 

incluindo as águas subterrâneas, sujeita ao princípio do licenciamento do Domínio Hídrico” 

De acordo com o artigo 2º que define o âmbito “o domínio hídrico abrange os terrenos das faixas da 

costa e demais águas sujeitos à influência das marés, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 

n.º 201/92, de 29 de Setembro, as correntes de água, lagos ou lagoas, com os seus leitos, margens e 

zonas adjacentes, nos termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, com o respectivo 

subsolo e espaço aéreo correspondente, bem como as águas subterrâneas”. 

Para efeitos de afectação / intervenção / utilização em corpos de água superficial ou subterrânea, por 

determinada acção / actividade, será necessário o adequado licenciamento, sendo consideradas, em 

termos de linhas de água superficiais sob o regime do Domínio Hídrico (informações INAG), todas 

as linhas de água cartografadas na Carta Militar de Portugal (1/25 000). 
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3.4.2.2 -  Qualidade dos meios hídricos para determinadas utilizações 

Os princípios fundamentais legalmente especificados neste contexto – cf. Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de Agosto, com as alterações constantes da Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, publicada em 

30 de Novembro – são os seguintes:  

- Após inventariação e classificação pelas autoridades competentes, os meios hídricos com 

determinadas utilizações específicas – a saber, águas doces superficiais ou subterrâneas 

destinadas à produção de água para consumo humano, águas piscícolas (doces superficiais 

ou salobras do litoral), águas conquícolas, águas balneares e águas de rega – devem cumprir 

requisitos específicos de qualidade, em termos da satisfação de determinados valores de 

alguns parâmetros por uma percentagem mínima de amostras representativas (normas de 

qualidade); 

- Os limites a respeitar, a percentagem mínima de amostras que os devem cumprir, bem como 

os restantes critérios a satisfazer, constam não só da legislação nacional como de directivas 

comunitárias – com excepção das águas de rega – pelo que o seu incumprimento configura 

violação do direito nacional e da legislação da União Europeia; 

- Nos casos em que a má qualidade da água possa envolver riscos para a saúde pública estão 

previstos procedimentos específicos; 

- Estão tipificadas circunstâncias excepcionais – por exemplo, inundações, catástrofes 

naturais, determinadas circunstâncias meteorológicas – a validar por autoridades 

competentes, em que se admite que possam não ser satisfeitos os requisitos legais para 

determinados parâmetros. 

A ribeira de Oeiras está classificada, em todo e o seu curso, como água piscícola para ciprinídeos 

(cf. Aviso n.º 12 677/2000, II Série, de 23 de Agosto). 

A título complementar refira-se, relativamente à ribeira de Oeiras, que, no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Guadiana, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de 

Dezembro, toda a sua rede hidrográfica é referenciada como “correspondente a área de distribuição 

natural dos endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente do saramugo (Anaecypris 

hispanica), que necessitam de medidas de intervenção para recuperação dos seus habitats 

degradados por intervenções antropogénicas” (cf. Capítulo 5 do diploma). 

O Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, define também – no seu Anexo XXI – objectivos de 

qualidade mínima para águas doces superficiais, a respeitar enquanto não estiverem em vigor planos 

de recursos hídricos que estabeleçam objectivos ambientais de curto, médio e longo prazos. 
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3.4.2.3 -  Licenciamento das descargas de águas residuais  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, sobre a utilização do domínio hídrico 

para rejeição de águas residuais na água e no solo: 

- A rejeição de águas residuais na água e no solo está sujeita à obtenção de licença, a qual é 

outorgada por um prazo máximo de 10 anos e pode ser renovável a pedido do requerente; 

- Essa licença conterá, entre outros elementos, as normas de descarga a respeitar pelas águas 

residuais, que serão fixadas caso a caso e terão em conta, nomeadamente, além do caudal e 

das características qualitativas do efluente a descarregar, a qualidade pretendida para o meio 

hídrico receptor (sobretudo em troços / zonas formalmente classificados para utilizações 

específicas que requerem determinada qualidade). 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (alterada pela Declaração de Rectificação n.º 11-A/2006, de 

23 de Fevereiro) refere explicitamente que a captação de águas e a rejeição de águas residuais, entre 

outras utilizações privativas dos recursos hídricos do domínio público, estão sujeitas a licença 

prévia (carecendo também dessa licença, designadamente, a imersão de resíduos, a implantação de 

infra-estruturas hidráulicas e a realização de aterros ou escavações). 

3.4.2.4 -  Condicionamentos às descargas de águas residuais 

Os diplomas fundamentais (que transpõem diversos actos comunitários) são: 

- Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, quanto à protecção das águas contra a poluição 

causada por descargas de águas residuais (com as alterações constantes da Declaração de 

Rectificação n.º 22-C/98, publicada em 30 de Novembro); 

- Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, sobre tratamento de águas residuais urbanas 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro, quanto aos limites de azoto e de 

fósforo a respeitar nas descargas em zonas sensíveis, e pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 

de Junho, quanto à identificação de zonas sensíveis e de zonas menos sensíveis e a outras 

matérias específicas), que, no entanto, não se aplica à presente situação, dado que a Mina de 

Neves–Corvo não tem descarga de efluentes domésticos. 

Em relação à protecção das águas contra a poluição por descargas de águas residuais, há a destacar 

que as normas de descarga serão fixadas tendo em conta, cumulativamente: (a) as normas gerais de 

descarga fixadas no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, (b) os objectivos ambientais de 

curto/médio/longo prazos fixados por planos de recursos hídricos e programas específicos para cada 

substância, grupo, família ou categoria de substâncias, (c) as condições estabelecidas relativamente 

a substâncias perigosas e (d) as condições estabelecidas pelas normas de qualidade da água se o 
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meio receptor ou as massas de água situadas a jusante, susceptíveis de ter a sua qualidade afectada 

pela descarga estiverem classificadas para produção de água para consumo humano ou como águas 

piscícolas, águas conquícolas, águas balneares ou águas de rega. 

As descargas de águas residuais produzidas no complexo mineiro estão sujeitas às condições de 

descarga estabelecidas na licença de descarga em vigor, emitida mediante Alvará de Licença 

n.º 062/DSGA/DDH/06 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

3.4.2.5 -  Descarga de substâncias perigosas nos meios hídricos 

Determinadas famílias ou grupos de substâncias são consideradas perigosas em função da sua 

persistência, toxicidade ou bioacumulação, e a preocupação pela sua presença na água resultou na 

aprovação de vários actos comunitários, que foram todos transpostos para o direito nacional. 

Estão definidas duas listas – Lista I e Lista II – de famílias ou grupos de substâncias (vd. Quadro 

3.1, constante do Anexo XIX do Decreto-Lei n.º 236/98), devendo os Estados Membros da União 

Europeia nesse âmbito: 

- proceder ao inventário das descargas contendo substâncias da Lista I; 

- tomar medidas para eliminar a poluição pelas substâncias incluídas na Lista I e para reduzir, 

mediante a execução de programas específicos, a poluição pelas substâncias da Lista II; 

- submeter a autorização prévia a descarga das substâncias incluídas nas Listas I e II, devendo 

essa autorização, a conceder por períodos limitados, estabelecer normas de emissão; 

- definir programas de acção para redução, a prazo, das substâncias da Lista II, incluindo 

limites para as emissões e objectivos de qualidade para os meios hídricos, tendo em conta as 

melhores tecnologias disponíveis. 

Para as substâncias da Lista I, o Conselho Europeu definiu normas de emissão nas descargas de 

efluentes e objectivos de qualidade para os meios hídricos; quanto às substâncias da Lista II (que 

inclui nomeadamente substâncias pertencentes às famílias e grupos de substâncias da Lista I para as 

quais ainda não estão estabelecidos limites), a fixação de limites ficou ao critério dos Estados 

Membros da União Europeia. 
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QUADRO 3.1 

Substâncias perigosas – Listas I e II  

LISTA I 
DE FAMÍLIAS E GRUPOS DE SUBSTÂNCIAS 

LISTA II 
DE FAMÍLIAS E GRUPOS DE SUBSTÂNCIAS 

A Lista I inclui determinadas substâncias individuais que fazem 
parte das famílias e grupos de substâncias a seguir indicados, a 
escolher principalmente com base na toxicidade, persistência e 
bioacumulação, com excepção das que são biologicamente 
inofensivas ou que se transformam rapidamente em substâncias 
biologicamente inofensivas: 
 
1) Compostos orgânicos de halogéneo e substâncias que podem 

produzir tais compostos no meio aquático; 
2) Compostos orgânicos de fósforo; 
3) Compostos orgânicos de estanho; 
4) Substâncias em relação às quais se provou que possuem um 

poder cancerígeno no meio aquático ou por intermédio deste2; 
5) Mercúrio e compostos de mercúrio; 
6) Cádmio e compostos de cádmio; 
7) Óleos minerais persistentes e hidrocarbonetos de origem 

petrolífera persistentes; 
8) Matérias sintéticas persistentes que podem flutuar, ficar em 

suspensão ou afundar-se e que podem prejudicar qualquer 
utilização das águas3. 

 
 
 
 
 
 

A Lista II inclui substâncias que têm um efeito prejudicial no 
meio aquático, que pode, todavia, ser limitado a uma certa zona e 
que depende das características das águas de recepção e da 
respectiva localização, a saber: 
• as substâncias que fazem parte das famílias e grupos de 

substâncias constantes da lista i e para as quais os valores-limite 
referidos no Artigo 6º da Directiva n.º 76/464/CEE, de 4 de 
Maio, não foram fixados; 

• Determinadas substâncias individuais e determinadas categorias 
de substâncias que fazem parte das famílias e grupos de 
substâncias a seguir enumeradas: 

 
1) Metalóides e metais a seguir mencionados, assim como os 

respectivos compostos: 
1) Zinco; 
2) Cobre; 
3) Níquel; 
4) Crómio; 
5) Chumbo; 
6) Selénio; 
7) Arsénio; 
8) Antimónio; 
9) Molibdénio; 
10) Titânio; 
11) Estanho; 
12) Bário; 
13) Berílio; 
14) Boro; 
15) Urânio; 
16) Vanádio; 
17) Cobalto; 
18) Tálio; 
19) Telúrio; 
20) Prata; 

2) Biocidas e respectivos derivados que não figuram na lista i; 
3) Substâncias que têm um efeito prejudicial no sabor ou no 

cheiro dos produtos para o consumo do homem derivados do 
meio aquático, assim como os compostos susceptíveis de 
produzir tais substâncias nas águas; 

4) Compostos orgânicos de silício tóxicos ou persistentes e 
substâncias que podem produzir tais compostos nas águas, 
com exclusão dos que são biologicamente inofensivos ou 
que se transformam rapidamente em substâncias 
inofensivas; 

5) Compostos inorgânicos de fósforo e fósforo elementar; 
6) Óleos minerais não persistentes e hidrocarbonetos de origem 

petrolífera não persistentes; 
7) Cianetos, fluoretos; 
8) Substâncias que exercem uma influência desfavorável no 

balanço de oxigénio, designadamente amoníaco e nitritos. 

                                                 
2 Determinadas substâncias enunciadas na Lista II ficam incluídas na categoria 4, na medida em que têm um poder 
cancerígeno. 
3 Para aplicação dos Artigos 2º, 8º, 9º e 14º da Directiva n.º 76/464/CEE. 
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Relativamente à descarga de substâncias perigosas na água, há que respeitar, nos meios hídricos: 

- Para as substâncias da Lista I: o Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro e Decreto-Lei 

n.º 431/99, de 22 de Outubro (mercúrio), o Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro, 

alterado pela Declaração de Rectificação n.º 10-R/99, de 30 de Abril (cádmio), o Decreto-

Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 10-T/99, de 

30 de Abril (hexaclorociclo-hexano), o Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 10-S/99, de 30 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 390/99, 

de 30 de Setembro (tetracloreto de carbono, DDT, pentaclorofenol, aldrina, dialdrina, 

endrina, isodrina, hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, clorofórmio, 1,2-dicloroetano, 

tricloroetileno, percloroetileno e triclorobenzeno);  

- Para as substâncias da Lista II: o Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, e o 

Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro. 

Por sua vez, nas águas residuais, devem ser cumpridos os limites estabelecidos pela legislação 

aplicável, a saber, os diplomas de Fevereiro, Setembro e Outubro de 1999 referidos para os meios 

hídricos, quando aplicáveis. 

3.4.3 -  Qualidade do ar 

A legislação nacional em vigor, aplicável à qualidade do ar ambiente, nomeadamente no que se 

refere a emissões e limites de concentrações de poluentes atmosféricos é a seguinte: 

- Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera; 

- Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, que estabelece as linhas de orientação da política de 

gestão da qualidade do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/62/CE, 

do Conselho, de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ambiente do 

ar; 

- Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, que fixa ainda valores limite e guia no ambiente para o 

Dióxido de Azoto, bem como os valores de emissão geral e sectorial em fontes pontuais; 

- Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que transpõe a Directiva n.º 1999/30/CE, relativa 

a valores limite para o Dióxido de Enxofre, Dióxido de Azoto e Óxidos de Azoto, Partículas 

em Suspensão e Chumbo no ar ambiente, bem como a Directiva n.º 2000/69/CE, relativa a 

valores limite para o Benzeno e Monóxido de Carbono no ar ambiente; 

- Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, o qual transpõe a Directiva n.º 2002/3/CE, 

relativa ao Ozono no ar ambiente. 
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O regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente consta actualmente do Decreto-Lei 

n.º 276/99, de 23 de Julho que define princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da 

qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos, 

bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua 

globalidade. 

No entanto, o Artigo 9º deste diploma contém uma “norma de aplicação transitória” que estabelece 

que para o NO2 se mantém válido, até 1 Janeiro de 2010, o valor limite estabelecido na tabela F do 

Anexo I da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril (que transpõe para o ordenamento jurídico interno a 

Directiva 1999/30/CE de 22 de Abril), estabelece os valores limite, as margens temporárias de 

tolerância e os limiares de alerta para alguns poluentes atmosféricos, nomeadamente dióxido de 

enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), óxidos de azoto (NOx), partículas em suspensão (PTS), 

chumbo (Pb), benzeno (C6H6) e monóxido de carbono (CO).  

O Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, define os objectivos a longo prazo, valores alvo, 

um limiar de alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações de ozono no ar 

ambiente, com vista a evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e no ambiente 

em geral. 

Deste modo, apresentam-se no Quadro 3.2 os valores limite definidos para o SO2, PTS, NO2, CO e 

ozono de acordo com a legislação anteriormente citada. 

QUADRO 3.2 

Valores limite e valores guia expressos em µg/m3 

POLUENTE PERÍODO VALOR LIMITE 

Valor limite horário para protecção da saúde humana – 1 hora 350 
(valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)(b) 

Valor limite diário para protecção da saúde humana – 24 horas 125 
(valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil)(b) 

Valor limite para protecção dos ecossistemas (ano civil e período de 
Inverno) 

20 
(valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)(b) 

Dióxido de 
Enxofre 
(SO2) 

Limiar de alerta à população – 3 horas 500 (b) 

Valor limite diário para protecção da saúde humana (24 h) 50 
(valor a não exceder mais de 33 vezes em cada ano civil)(b) Partículas em 

suspensão 
(PM10) Valor limite anual para protecção da saúde humana (ano civil) 40 

(ano civil)(b) 

Ano 
200 

(Percentil 98 calculado a partir dos valores médios horários ou 
de períodos inferiores a uma hora obtidos durante o ano)(a) 

Valor limite horário para protecção da saúde humana (1 hora) 200 
(valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)(b) 

Valor limite anual para protecção da saúde humana (ano civil) 40(b) 

Dióxido 
de Azoto 

(NO2) 

Valor limite anual para protecção dos ecossistemas 30(b) 

 Limiar de alerta à população – 3 horas 400(b) 
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QUADRO 3.2 

Valores limite e valores guia expressos em µg/m3 (cont.) 

POLUENTE PERÍODO VALOR LIMITE 

Monóxido 
de Carbono 

(CO) 

Valor limite para a protecção da saúde humana (máximo diário das 
médias de oito horas) 

10 000(b) 

Valor alvo para a protecção da saúde humana (valor máximo das 
médias octo-horárias) 

120 (a não exceder mais de 25 dias por ano)(c) 

Limiar de informação à população (1 hora) 180(c) 
Ozono 
(O3) 

Limiar de alerta à população (1 hora) 240(c) 

(a) Anexo I da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março 
(b) Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
(c) Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 

3.4.4 -  Ambiente sonoro 

Com o objectivo de estabelecer um regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 

salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, foi recentemente publicado, em Diário 

da República, o Regulamento Geral de Ruído (RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 

entrou em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2007, que revoga o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 

Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 259/20002, de 23 de 

Novembro. 

Os condicionalismos legislativos presentes no Regulamento Geral de Ruído são os seguintes: 

• Os planos municipais de ordenamento do território deverão assegurar a qualidade do 

ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em 

consideração as fontes de ruído existentes e previstas, estabelecendo para isso a 

classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, de acordo 

com as definições seguintes: 

- Zona Sensível 

Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 

lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 

destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 

- Zona Mista 

Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja a ocupação 

seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 

zona sensível.  
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• A avaliação acústica, ou seja, a verificação da conformidade de situações específicas de 

ruído com os limites fixados, é estabelecida segundo o parâmetro Indicador de ruído diurno- 

-entardecer-nocturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela 

expressão:  
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- Ld (Indicador de ruído diurno) – nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano. Período diurno - 

- das 7 às 20 horas; 

- Le (Indicador de ruído do entardecer) – nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano. 

Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

- Ln (Indicador de ruído nocturno) – nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos nocturno representativos de um ano. Período nocturno – das 

23 às 7 horas. 

• Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores de limite de exposição: 

- Zonas sensíveis* 

Lden < 55 dB(A) 

Ln < 45 dB(A) 

* excepto para os casos em que se verifique a proximidade a grandes infra-estruturas, que se encontrem em 
exploração ou projectadas 

- Zonas mistas 

Lden < 65 dB(A) 

Ln < 55 dB(A) 

• Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limites 

fixados. 

• Na eventualidade da classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar estabelecida, 

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis 

os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
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• O Regulamento Geral do Ruído, no seu Capítulo III – “Regulação da produção de ruído”, 

estabelece no n.º 1 do Artigo 13º – “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e 

o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidades dos receptores isolados estão sujeitos ao 

cumprimento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do critério de 

incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades 

em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual. Esta diferença não pode exceder 

5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período 

nocturno, nos termos do Anexo I do referido regulamento. As correcções aplicáveis, e que 

penalizam os valores admissíveis atribuídos ao diferencial acima definido, dizem respeito à 

eventual natureza tonal, à eventual natureza impulsiva e ao tempo acumulado de ocorrência 

do ruído particular. 

• O cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não se aplica, em 

qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 

exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A). 

• No Artigo 14º – “Actividades Ruidosas Temporárias”, o Regulamento Geral do Ruído 

estabelece a proibição do exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; de escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; e hospitais ou 

estabelecimentos similares, podendo eventualmente as referidas actividades ser autorizadas 

mediante licença especial de ruído, em casos devidamente justificados. 

As novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do Projecto – criadas com a 

implantação do Projecto em questão – deverão ser tais que ainda se enquadrem nos valores limite 

máximos admissíveis que determinam a classificação de zona que lhes estiver atribuída – em “zonas 

sensíveis” ou “zonas mistas” – sob pena de ser interdito o licenciamento do Projecto naquele local.  

Para a fase de construção é ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que 

estabelece as regras a ter em conta em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização 

no exterior, procedimentos de avaliação da conformidade, regras sobre marcação de equipamento, 

documentação técnica e recolha de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com vista a 

contribuir para a protecção da saúde e bem-estar das pessoas, bem como para o funcionamento 

harmonioso do mercado desse equipamento. 
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3.4.5 -  Resíduos 

3.4.5.1 -  Aspectos fundamentais de carácter geral  

O diploma fundamental nesta matéria é o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que, 

reformulando legislação anterior neste domínio, estabelece o regime geral da gestão de resíduos, e 

do qual se extraem os aspectos mais relevantes. 

Entende-se por “resíduos” quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem 

intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de 

Resíduos – aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – ou ainda um conjunto de resíduos 

específicos listados na alínea u) do Artigo 3.º do referido diploma. 

A “gestão de resíduos” abrange as operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como as operações de descontaminação de 

solos e a monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respectivas instalações. 

A responsabilidade pelo destino final dos resíduos é do respectivo produtor (excepto em 

determinadas situações específicas); se o produtor dos resíduos for desconhecido ou indeterminado, 

essa responsabilidade caberá ao seu detentor. Em caso de transmissão dos resíduos a operador 

licenciado para a gestão ou para a transferência de resíduos, a responsabilidade daquelas entidades 

transita para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos. 

Os produtores de resíduos devem proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover 

a sua valorização por fluxos e fileiras. 

Os resíduos constituem bens de comercialização livre, devendo o respectivo mercado ser 

organizado, promovido e regulamentado para estimular o encontro da oferta e da procura desses 

bens.  

Compete à Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR) assegurar e acompanhar a implementação de 

uma estratégia nacional para os resíduos. 

Cabe às Autoridades Regionais dos Resíduos (ARR) assegurar o exercício das competências 

relativas à gestão dos resíduos numa relação de proximidade com os operadores.  

3.4.5.2 -  Princípios estruturais da gestão de resíduos 

As orientações fundamentais da política de gestão de resíduos constam do plano nacional de gestão 

dos resíduos (que estabelece as regras orientadoras a seguir nos planos específicos de gestão e que 

tem um prazo de vigência máximo de sete anos), dos planos específicos de gestão dos resíduos (que 
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estabelecem prioridades a observar, metas a atingir, acções a implementar e regras a respeitar nos 

planos de acção) e dos planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de acção (sendo estes 

últimos de elaboração facultativa). 

Constitui objectivo prioritário da política de gestão de resíduos evitar e reduzir a sua produção, bem 

como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar também – ou, pelo menos, 

reduzir – o risco para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos sem utilizar 

processos ou métodos susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente. 

A gestão de resíduos deve assegurar que à utilização de um bem sucede uma nova utilização, ou 

que, não sendo viável a sua reutilização, se procede à sua reciclagem ou ainda a outras formas de 

valorização; a eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em aterro, constitui 

a última opção de gestão, salvo casos excepcionais. 

Deve ser privilegiado o recurso às melhores tecnologias disponíveis com custos economicamente 

sustentáveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua 

reutilização. 

As operações de gestão de resíduos devem decorrer preferencialmente em território nacional, 

reduzindo ao mínimo os movimentos transfronteiriços de resíduos. 

3.4.5.3 -  Operações de gestão de resíduos 

Estas operações devem respeitar normas técnicas relativas à eliminação ou redução do perigo para a 

saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos e ser realizadas sob a direcção de um 

responsável técnico. 

Apresentam-se adiante as operações de eliminação de resíduos (operações que visam dar um 

destino final adequado aos resíduos) e as operações de valorização de resíduos (operações de 

reaproveitamento dos resíduos), nos termos do Artigo 3.º do diploma em questão. 

São proibidos os seguintes procedimentos (cf. Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro): 

- Abandono de resíduos; 

- Operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos não 

licenciadas nos termos deste diploma; 

- Incineração de resíduos no mar e a sua injecção no solo; 

- Descarga de resíduos em locais não licenciados para realização de operações de gestão de 

resíduos. 
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3.4.5.4 -  Licenciamento de operações de gestão de resíduos 

O processo de licenciamento apresenta-se no Capítulo III do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro. De acordo com este diploma, estão sujeitas a licenciamento (cf. Artigo 23.º) a 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, a descontaminação dos 

solos e a valorização agrícola dos resíduos, não carecendo de licenciamento as operações de recolha 

e de transporte de resíduos, a armazenagem de resíduos efectuada no próprio local de produção por 

período não superior a um ano e a valorização energética de biomassa. 

Por outro lado, carecem de licença emitida em procedimento simplificado (cf. Artigo 32.º): 

a) Gestão de resíduos relativa a situações pontuais, dotadas de carácter não permanente ou em 

que os resíduos não resultem da normal actividade produtiva; 

b) Armazenagem de resíduos, quando efectuada no próprio local de produção, no respeito 

pelas especificações técnicas aplicáveis e por período superior a um ano; 

c) Armazenagem de resíduos, quando efectuada em local análogo ao próprio local de 

produção, pertencente à mesma entidade, no respeito pelas especificações técnicas 

aplicáveis e por período superior a um ano; 

d) Armazenagem e triagem de resíduos em instalações que constituam centros de recepção 

integrados em sistemas de gestão de fluxos específicos; 

e) Armazenamento, triagem e tratamento mecânico de resíduos não perigosos; 

f) Valorização de resíduos realizada em instalações experimentais ou a título experimental 

destinadas a fins de investigação, desenvolvimento e ensaio de medidas de 

aperfeiçoamento dos processos de gestão de resíduos; 

g) Valorização não energética de resíduos não perigosos, quando efectuada no próprio local 

de produção; 

h) Valorização interna não energética de óleos usados; 

i) Valorização de resíduos inertes, de betão e de betuminosos; 

j) Valorização de resíduos tendo em vista a recuperação de metais preciosos; 

l) Recuperação de solventes quando efectuada no próprio local de produção; 

m) Co-incineração de resíduos combustíveis não perigosos resultantes do tratamento mecânico 

de resíduos. 
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OPERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 
(cf. Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro) 

i) Deposição no solo ou no seu interior, por exemplo, em 
aterro sanitário; 

ii) Tratamento no solo, por exemplo, biodegradação de 
efluentes líquidos ou de lamas de depuração nos solos; 

iii)  Injecção em profundidade, por exemplo, injecção de 
resíduos por bombagem em poços, cúpulas salinas ou 
depósitos naturais; 

iv)  Lagunagem, por exemplo, descarga de resíduos       
líquidos ou de lamas de depuração em poços, lagos naturais 
ou artificiais; 

v)  Depósitos subterrâneos especialmente concebidos, por 
exemplo, deposição em alinhamentos de células que são 
seladas e isoladas umas das outras e do ambiente; 

vi)  Descarga em massas de água, com excepção dos mares 
e oceanos; 

vii)  Descarga para os mares e ou oceanos, incluindo 
inserção nos fundos marinhos; 

viii) Tratamento biológico não especificado em qualquer 
outra parte do presente decreto-lei que produz compostos 
ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das 
operações enumeradas de i) a xii); 

ix) Tratamento físico-químico não especificado em 
qualquer outra parte deste decreto-lei que produz 
compostos ou misturas finais rejeitados por meio de 
qualquer das operações enumeradas de i) a xii), por 
exemplo, evaporação, secagem ou calcinação; 

x) Incineração em terra; 

xi) Incineração no mar; 

xii) Armazenagem permanente, por exemplo, armazenagem 
de contentores numa mina; 

xiii) Mistura anterior à execução de uma das operações 
enumeradas i) a xii); 

xiv) Reembalagem anterior a uma das operações 
enumeradas de i) a xiii); 

xv) Armazenagem enquanto se aguarda a execução de uma 
das operações enumeradas de i) a viv), com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde 
esta é efectuada. 
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OPERAÇÕES DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
(CF. DECRETO-LEI N.º 178/ 2006 DE 5 DE SETEMBRO) 

 

Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de 
energia; 

Recuperação ou regeneração de solventes; 

Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são 
utilizados como solventes, incluindo as operações de compostagem e 
outras transformações biológicas; 

Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas; 

Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas; 

Regeneração de ácidos ou de bases; 

Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição; 

Recuperação de componentes de catalisadores; 

Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos; 

Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o 
ambiente; 

Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de i) 
a x); 

Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações 
enumeradas de i) a xi); 

Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de 
i) a xii), com exclusão do armazenamento temporário, antes da 
recolha, no local onde esta é efectuada. 
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Estão sujeitas a regimes especiais de licenciamento (cf. Artigo 43.º): 

- Instalação e exploração de centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de 

resíduos sólidos perigosos (CIRVER), 

- Valorização agrícola de lamas de depuração, 

- Gestão de resíduos hospitalares, 

- Gestão de resíduos gerados em navios, 

- Incineração e co-incineração de resíduos, 

- Deposição de resíduos em aterro. 

Estão dispensadas de licenciamento (cf. Artigo 25.º): 

- Operações de eliminação de resíduos não perigosos, quando efectuadas pelo seu produtor e 

no próprio local de produção, 

- Operações de valorização de resíduos não perigosos, sempre que dos planos específicos de 

gestão de resíduos ou de portaria conjunta aprovada pelos membros do Governo 

responsáveis pela área do ambiente e pela área geradora do respectivo tipo de resíduos 

resulte a adopção de normas específicas para cada tipo de operação e a fixação dos tipos e 

das quantidades de resíduos a eliminar ou valorizar. 

As entidades competentes para o licenciamento de operações de gestão de resíduos (cf. Artigo 24.º) 

são: 

- a Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR), no caso das operações realizadas em 

instalações abrangidas pelo Anexo I do diploma sobre Avaliação de Impacte Ambiental 

(Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro), 

- as Autoridades Regionais dos Resíduos (ARR), no caso de outras operações, bem como no 

caso de operações de descontaminação de solos. 

O licenciamento de operações, operadores, instalações e sistemas de gestão de resíduos implica a 

cobrança de taxas. 

3.4.5.5 -  Registo de resíduos 

Para agregar toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território 

nacional e a entidades que operam no sector dos resíduos, foi criado o Sistema Integrado de Registo 

Electrónico de Resíduos, abreviadamente SIRER (cf. Artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 178/2006). O 
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registo inclui informações sobre origem, quantidade, classificação e destino dos resíduos, 

identificação das operações e informação sobre o acompanhamento efectuado. 

Estão sujeitos a registo no SIRER (cf. Artigo 48.º daquele diploma): 

- os produtores de resíduos urbanos que produzam diariamente > 1 100 litros, os produtores 

de resíduos não urbanos que empreguem > 10 trabalhadores e os produtores de resíduos 

perigosos; 

- os operadores de gestão de resíduos; 

- as entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos; 

- os operadores que actuem no mercado de gestão de resíduos; 

- os operadores e as operações de gestão de resíduos hospitalares. 

O Regulamento do SIRER foi aprovado pela Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada 

pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março. 

3.4.5.6 -  Aterros de resíduos resultantes da exploração de depósitos minerais e massas 
minerais 

Estas instalações são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 544/99 de 13 de Dezembro. Neste âmbito 

considera-se “aterro” um local utilizado para a eliminação de resíduos – inertes ou não inertes –

 através da sua deposição controlada, designando-se o aterro por “barragem ou bacia de lamas” 

quando os resíduos nele depositados sejam lamas (definidas como resíduos transportados e 

depositados em meio aquoso). 

Este tipo de instalação carece de licença, obrigando-se o seu titular a apresentar regularmente 

(anualmente para aterros de não inertes, trienalmente para grandes aterros de inertes) à entidade 

competente um relatório contendo determinadas informações respeitantes ao cumprimento do 

projecto aprovado. A entidade competente para o efeito é a direcção regional de economia no caso 

de aterros resultantes da exploração de rochas e ocorrências minerais não qualificadas legalmente 

como depósito mineral, ou a Direcção-Geral de Geologia e Energia, DGGE (ex–Instituto Geológico 

e Mineiro) nos restantes casos. 

Qualquer aterro regulado por este diploma deve satisfazer determinadas condições, apresentadas no 

Anexo I ao diploma, designadamente: 

- Distâncias mínimas de protecção (por exemplo, 150 a 300 m relativamente a perímetros 

urbanos, 70 a 140 m em relação a estradas da rede nacional, 50 a 100 m em relação a 

nascentes de água, estradas da rede municipal, cursos de água permanentes e edifícios); 
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- Base do aterro: deve ser constituída por uma camada que satisfaça as condições de 

permeabilidade e espessura de efeito combinado, equivalente, pelo menos, à que resulta das 

seguintes condições, sendo K o coeficiente de permeabilidade e E a espessura: 

. para inertes: K e E sem limites 

. para não inertes: K igual ou menor que 10-8 m/s 

. e igual ou maior que 1 

- Protecção das linhas de água: devem ser construídas valas de drenagem que garantam o 

desvio das águas pluviais e escorrências; 

- Lixiviados ou efluentes: se for previsível a sua descarga, devem ser drenados e tratados, em 

conformidade com os requisitos legais, para evitar qualquer contaminação das massas 

hídricas, superficiais ou subterrâneas; 

- Minimização do impacte negativo: devem ser previstas medidas neste domínio, para minorar 

impactes no meio ambiente e na paisagem durante a exploração e após o encerramento do 

aterro. 

A alteração das condições de construção, exploração ou encerramento de um aterro deste tipo 

constantes da respectiva concessão ou licença está sujeita a prévia autorização da entidade 

competente, mediante pedido devidamente fundamentado, incluindo um vasto conjunto de 

informações prévias a fornecer à entidade competente (que, para bacias de lamas, incluem, entre 

outras: o levantamento topográfico do aterro, as medidas propostas para integração na paisagem, o 

estudo de estabilidade dos taludes, as características dos efluentes e medidas propostas para 

adequação dos valores das emissões às disposições legais aplicáveis, as características –

 mineralógicas, físicas e químicas –  

- dos resíduos, o estudo geológico da área de influência do aterro, as formas de controlo e de 

correcção das características físico-químicas dos efluentes e lixiviados e o plano de monitorização 

das águas subterrâneas). 

O encerramento deste tipo de aterros, previamente aprovado pela entidade competente, não 

desobriga o titular da licença do cumprimento das normas de segurança ou de protecção ambiental 

aplicáveis, relativamente a situações que ocorram no período de cinco anos no caso de resíduos 

inertes, ou de dez anos no caso de resíduos não inertes. 

3.4.6 -  Património arqueológico, arquitectónico e etnológico 

A Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural foi 

publicada no Decreto-Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 
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A legislação em vigor para execução de trabalhos arqueológicos é constituída pelo Decreto-Lei 

n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2000, de 10 de Novembro e com a adaptação da Circular “Termos de Referência para o 

Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 

2004. 

Para a realização de trabalhos arqueológicos a equipa de arqueologia tem que estar devidamente 

creditada pelo Instituto Português de Arqueologia nos termos do definido no Decreto Regulamentar 

n.º 28/97, de 21 de Julho. 

Os trabalhos arqueológicos a realizar devem ser previamente autorizados pelo Instituto Português 

de Arqueologia nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – 

– Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro. 
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4 -  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

4.1 -  METODOLOGIA GERAL 

A metodologia adoptada para a realização do EIA, na abordagem de cada uma das vertentes do 

ambiente em análise, baseou-se nos seguintes aspectos: 

- obtenção dos elementos relativos ao estado actual da qualidade do ambiente da área de 

estudo, necessários à definição da situação de referência, com recurso a dados fornecidos 

pela SOMINCOR, pesquisa documental, trabalhos de campo e consulta a diversas entidades, 

para além do próprio conhecimento da equipa técnica relativamente à área de estudo; 

- identificação e caracterização dos potenciais impactes ambientais determinados pela 

implementação dos projectos em análise e pela exploração e encerramento do Complexo 

Mineiro de Neves–Corvo;  

- avaliação dos impactes resultantes da implementação dos projectos, da utilização dos 

recursos naturais, da emissão de poluentes, da criação de perturbações e da forma prevista 

de eliminação de resíduos e de efluentes, utilizando uma metodologia assente em critérios 

que permitem a respectiva classificação em termos de potencial, significância, magnitude, 

importância, âmbito de influência, probabilidade de ocorrência, duração, reversibilidade, 

desfasamento no tempo, tipo e possibilidade de minimização;  

- proposta de medidas minimizadoras dos impactes negativos importantes determinados pelo 

projecto, incluindo as medidas e técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os 

impactes negativos, prevenir, valorizar ou reciclar os resíduos gerados e prevenir acidentes; 

- proposta de monitorização para as fases de construção, exploração e desactivação e 

identificação de medidas de gestão ambiental; 

- análise dos principais riscos gerados pelos projectos em análise. 

Deste modo, a nível biofísico, foram tidos em conta os descritores relativos ao Clima, Geologia, 

Geomorfologia e Hidrogeologia, Solos e Ocupação do Solo, Ordenamento do Território e 

Condicionantes ao Uso do Solo, Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais (incluindo, 

naturalmente, a qualidade da água), Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Gestão de Resíduos, 

Ecologia e Paisagem. 

A nível sócio-económico foram considerados, entre outros, os efeitos sobre a Economia Regional, a 

estrutura sócio-económica local e regional das actividades tradicionais sob as novas condições e a 

receptividade da população local ao Projecto. Para além disso, foram ainda estudados os aspectos 
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ligados ao Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico, através da identificação e 

avaliação das ocorrências de interesse patrimonial existentes na área de estudo.  

Para tal foram efectuadas visitas / reconhecimentos de campo, por parte de todos os técnicos da 

equipa, com vista à obtenção de informação específica da área de estudo. O desenvolvimento dos 

trabalhos de campo foi mais aprofundado nas especialidades em que tal se justificou para suporte da 

avaliação de impactes – ecologia, levantamentos para caracterização do ambiente sonoro, ocupação 

actual do solo, património e paisagem.  

A metodologia específica utilizada para cada descritor será apresentada no correspondente subcapí-

tulo da situação de referência, quando tal se justificar. 

4.2 -  ENTIDADES CONTACTADAS 

Para a elaboração deste Estudo de Impacte Ambiental (EIA), foram ainda realizadas consultas a 

diversas entidades que se listam de seguida:  

- Administração Regional de Saúde do Alentejo; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo); 

- Câmara Municipal de Almodôvar; 

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Comando Geral da Guarda Nacional Republicana – Serviço de Protecção da Natureza e do 

Ambiente, SEPNA; 

- EDP Distribuição, S.A.; 

- EP – Estradas de Portugal, E.P.E.; 

- Instituto da Conservação da Natureza (ICN); 

- Instituto da Água (INAG); 

- Instituto dos Resíduos (INR); 

- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI). Área de Geociências; 

- Instituto Português de Arqueologia (IPA); 

- Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR); 

- Ministério da Economia. Direcção Regional do Alentejo;  

- Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN); 

- Rede Ferroviária Nacional, E.P. (REFER); 
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- Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

- REN–Gasodutos, S.A. (ex–TRANSGÁS, Sociedade Portuguesa de Gás Natural, S.A.) 

No Anexo 3 apresenta-se cópia da correspondência enviada a estas entidades e da respectiva 

resposta, quando existente. Obteve-se uma percentagem de respostas de 44%. 

A Câmara Municipal de Castro Verde disponibilizou elementos relativos às captações localizadas 

nas proximidades do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, elementos relativos à caracterização 

sócio-económica do concelho, datados de 94/97 e elaborados no âmbito das candidaturas ao 

segundo Quadro Comunitário de Apoio (II QCA) e informou que o respectivo PDM se encontra em 

revisão. 

A Câmara Municipal de Almodôvar referiu a existência de um poço para captação de água 

localizado no interior da área de estudo.  

A Direcção Regional da Economia do Alentejo referiu que nos seus registos não consta a existência 

de pedreiras na área de estudo. 

A Estradas de Portugal, EPE informou que a área de estudo não interfere com estudos ou projectos 

de novas estradas da sua responsabilidade. 

A Direcção Regional de Évora do IPPAR informou que na área de estudo não existem quaisquer 

imóveis classificados ou em vias de classificação e que nas freguesias abrangidas apenas a igreja de 

Santa Bárbara de Padrões está em vias de classificação. 

A REN–Gasodutos, S.A.(ex–TRANSGÁS) informou que não possui qualquer infra-estrutura 

construída ou em estudo na área afectada pelo projecto. 

A CCDR Alentejo, para além de indicar os sites em que alguma da informação solicitada podia ser 

consultada, referiu que a informação relativa à localização de captações particulares de água, 

licenciadas por aquela entidade, não se encontrava em formato compatível com a sua 

disponibilização.  

A REN, S.A. informou que um troço de 300 a 400m da linha Ourique – Neves–Corvo, linha elétrica 

de muito alta tensão da RNT – Rede Nacional de Transporte, explorada à tensão nominal de 

150 kV, se encontrava dentro da área de estudo, pelo que a respectiva servidão deveria ser 

respeitada.   

Das restantes entidades não se obteve resposta.    
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4.3 -  ESTRUTURA DO EIA 

A estrutura do EIA envolve, para além dos aspectos introdutórios (Capítulo 1), da caracterização 

geral do complexo mineiro de Neves–Corvo (Capítulo 2), do enquadramento legal (Capítulo 3) e 

dos aspectos metodológicos (Capítulo 4) já apresentados, a definição e justificação do projecto, 

incluindo os respectivos antecedentes e projectos associados (Capítulo 5); a descrição do projecto 

(Capítulo 6); a definição do âmbito do estudo e o enquadramento do Projecto (Capítulo 7); a 

caracterização do estado actual do ambiente – situação de referência (Capítulo 8); a projecção da 

situação de referência (Capítulo 9); a identificação e avaliação dos impactes ambientais positivos e 

negativos do projecto (Capítulo 10); a proposta de medidas cautelares e minimizadoras e/ou 

compensatórias dos impactes negativos (Capítulo 11); a síntese de impactes (Capítulo 12); a 

proposta de monitorização e identificação de medidas de gestão ambiental (Capítulo 13); a análise 

de risco (Capítulo 14); a identificação de lacunas de conhecimento (Capítulo 15), as conclusões e 

recomendações (Capítulo 16); a identificação da equipa técnica (Capítulo 17) e uma listagem das 

principais referências bibliográficas (Capítulo 18). 
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5 -  DEFINIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

5.1 -  DEFINIÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto alvo de análise neste EIA é constituído por cinco projectos que se inserem todos no 

Complexo Mineiro de Neves–Corvo e são os seguintes: 

- Projecto de Execução da Barragem do Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Remodelação 

do Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 para a cota 255 (Dezembro de 2002); 

- Projecto de Deposição em Pasta. Estudo de Viabilidade e Instalação Industrial para Fabrico 

de Pasta (Março 2007); 

- Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco (Março de 2006); 

- Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano (Fevereiro de 2007); 

- Projecto alteração da Lavaria de cobre para tratamento de escórias e minério MF (Fevereiro 

de 2007). 

Os projectos em análise foram concluídos entre Dezembro de 2002 e Março de 2007. 

Os projectos relativos à Barragem do Cerro do Lobo e às Lavarias foram desenvolvidos a nível de 

Projecto de Execução. 

O Projecto de Deposição em Pasta encontra-se em fase de Estudo de Viabilidade. 

5.2 -  OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

O objectivo comum a todos os projectos prende-se com a melhoria de desempenho do processo 

produtivo e da gestão de resíduos do complexo mineiro e com a necessidade de reduzir os impactes 

ambientais resultantes da exploração desse mesmo complexo. 

De facto, o Alteamento da Barragem de Rejeitados permitiu o aumento da respectiva capacidade 

em cerca de 5 Mm³, de acordo com o projecto inicial para o qual a Barragem foi projectada e 

conforme o prazo inicialmente estabelecido. 

O Projecto de Deposição em Pasta surgiu da necessidade de encontrar uma nova solução para a 

deposição dos rejeitados provenientes das lavarias para além do prazo inicial e para o qual a 

Barragem de Rejeitados foi projectada. A barragem foi desde o início planeada para ser construída 

faseadamente, acompanhando as necessidades de deposição dos rejeitados até ao então previsível 

fim da vida útil da mina (2009/2010), facto que se mantém pois a actual capacidade disponível 

permite a deposição de rejeitados até 2011. O actual conhecimento das mineralizações de Neves–
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Corvo faz prever a continuação da operação mineira além do previsto inicialmente e a consequente 

produção de mais rejeitados, o que levou à necessidade de encontrar soluções para a gestão 

adequada deste excedente de resíduos, uma vez que a Barragem de Rejeitados não tem capacidade 

para comportar os rejeitados que vierem a ser produzidos até à actual previsão do fim da vida útil da 

mina (2022) e um alteamento da barragem acima da cota + 255 m é tecnicamente complicado e a 

construção de uma nova Barragem traria grandes impactes ambientais de natureza negativa. 

Deste modo, com o objectivo de encontrar uma nova solução técnica para a deposição dos 

rejeitados e reduzir os efeitos negativos do período pós-fecho da mina na saúde humana e no 

ambiente (principalmente o impacte nas águas superficiais e reservas de água subterrâneas), a 

SOMINCOR promoveu a realização de um estudo de pré-viabilidade técnica e económica, que 

considerou técnicas alternativas de gestão de rejeitados em climas similares e com rejeitados com as 

mesmas características. De acordo com as conclusões desse estudo, para evitar a construção de uma 

nova Barragem de Rejeitados era preciso um método que utilizasse o espaço acima da bacia actual. 

O conceito de colocar rejeitados acima do nível do coroamento da barragem necessitava de um 

método de deposição “a seco”, por exemplo a deposição em pasta ou como bolo seco proveniente 

da filtração. Efectivamente, em 2003, a SOMINCOR estudou o aquífero a jusante da Barragem de 

Rejeitados, considerando os impactes actuais e futuros da infiltração na base da barragem. Foi feita 

uma investigação hidrogeológica detalhada, da qual resultou uma melhor compreensão do aquífero, 

e uma ajuda na quantificação da infiltração actual e futura da base da bacia de rejeitados cujos 

volumes de infiltração, tanto actuais como futuros, são considerados muito pequenos. Utilizando os 

dados da qualidade da água obtidos nas células de pasta e o modelo hidrogeológico do aquífero, a 

SOMINCOR pode prever o efeito das infiltrações da BCL nas próximas centenas de anos, tendo os 

resultados indicado um impacte menor com uma cobertura seca, quando comparado com o cenário 

actual de uma cobertura com água. Está a ser efectuado um ensaio piloto cujos resultados 

(apresentados no Capítulo 8.9.4) estão a ser bastante favoráveis, pelo que a SOMINCOR decidiu 

prosseguir com os estudos relativos ao projecto da pasta pois a implementação do mesmo terá como 

vantagens: 
- Evitar a necessidade de novos alteamentos da BCL e/ou a necessidade de construir uma 

nova barragem; 

- Reduzir o impacte ambiental futuro na área envolvente; 

- Permitir a implementação de um plano de fecho em simultâneo com a operação, e incorporar 

o escombro na bacia de rejeitados (reutilização de um resíduo); 

- Reduzir o risco ambiental e geotécnico associado a uma barragem de água, através da 

alteração faseada para deposição em ‘seco’; 

- Permitir o fecho e a reabilitação de mais de metade da barragem na altura do final da vida 

produtiva da mina. 
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O Projecto da alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco surgiu da necessidade de 

processar o minério para a recuperação de zinco, uma vez que as reservas de minérios de estanho 

existentes no couto mineiro estavam praticamente esgotadas. 

O Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano surge da necessidade de fazer face 

ao aumento de uma maior quantidade de minério de zinco extraído, uma vez que a sua extracção 

será incrementada nos próximos anos.  

O Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF teve 

como objectivo a libertação da lavaria de zinco para tratamento exclusivo de minério de zinco e a 

preparação da lavaria de cobre para poder processar alternadamente minérios de cobre de baixo teor 

(designados de MF), ou escórias, provenientes da refinaria espanhola ATC (Atlantic Copper), 

anteriormente tratadas na antiga Lavaria de Estanho, agora Lavaria de Zinco, mantendo-se nesta 

lavaria a produção de concentrados de cobre a partir dos minérios de cobre. 

5.3 -  ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Os antecedentes do Projecto de alteamento da Barragem de Rejeitados (já implementado) 

consistiram na realização de mais 3 alteamentos anteriores, todos previstos no projecto inicial da 

Barragem. Efectivamente, a barragem foi construída em 4 fases, concluídas em 1988, 1990, 1993 e 

2005, com coroamento às cotas 244 m, 248 m, 252 m e 255 m respectivamente, com inclinações do 

paramento de montante 1(V) : 1.8 (H) e do paramento de jusante 1(V) : 1.7 (H). 

Os antecedentes do Projecto de Deposição em Pasta foram os diversos estudos e ensaios, bem 

como a instalação piloto implementada pela SOMINCOR, descritos no subcapítulo 6.2.2. 

O Projecto da alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco não tem antecedentes. 

O Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano tem como antecedente o Projecto 

da alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco. 

O Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF pode 

considerar-se que tem como antecedente o próprio projecto da Lavaria de Cobre. 

5.4 -  PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Não existem outros projectos complementares ou subsidiários dos projectos em análise; de facto, o 

Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério MF pode ser 

considerado como um projecto complementar do Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para 

Lavaria de Zinco, uma vez que as escórias eram tratadas na antiga Lavaria de Estanho. 
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Por outro lado, o Projecto de Deposição em Pasta poderá ser considerado como projecto 

complementar do Projecto do Alteamento da Barragem de Rejeitados uma vez que permitirá o 

aumento da capacidade de deposição de rejeitados sem aumento da área de solo actualmente 

ocupada. 

Tendo em atenção o tipo de obra e as condições e obras existentes, pode considerar-se como 

projecto associado do Projecto do Alteamento da Barragem de Rejeitados a ampliação da barragem 

de Monte Branco e sua integração na portela ME2 da Barragem de Rejeitados, com o objectivo de 

desviar pequenas linhas de água, de montante para jusante da Barragem de Rejeitados, de modo a 

evitar a contaminação e a perda de qualidade das mesmas. 
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6 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

6.1 -  LOCALIZAÇÃO 

Os projectos em análise localizam-se no interior do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, o qual se 

situa na Região do Baixo Alentejo, mais concretamente nos concelhos de Castro Verde e 

Almodôvar, respectivamente nas freguesias de Santa Bárbara de Padrões e Senhora da Graça de 

Padrões (Figura 6.1). 

6.2 -  CARACTERÍSTICAS DOS PROJECTOS EM ANÁLISE 

6.2.1 -  Projecto de alteamento da barragem da cota 252 m para a cota 255 m 

6.2.1.1 -  Considerações gerais 

A Barragem do Cerro do Lobo integrada no Complexo Mineiro de Neves Corvo, da SOMINCOR, 

destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de tratamento dos minérios efectuado 

nas lavarias de Cobre e de Zinco e anteriormente também de Estanho, após neutralização dos 

mesmos com cal. 

Situa-se a cerca de 3 km a SE da zona industrial do complexo mineiro, na propriedade denominada 

Monte Branco, propriedade com 365,6 ha. 

A Barragem de Rejeitados e o seu modo de exploração resultaram da preocupação que a 

SOMINCOR tem tido, desde o início da sua actividade, de tentar utilizar as Melhores Tecnologias 

Disponíveis (MTD) em termos de processo e de tratamento e destino final dos resíduos produzidos 

no Complexo Mineiro de Neves–Corvo, tendo desde logo estabelecido uma rede de controlo da 

qualidade ambiental com o objectivo de identificar e minimizar os impactes ambientais, tanto 

biofísicos como sócio-económicos decorrentes da exploração da mina e das unidades industriais 

associadas.  

É neste contexto que surge a Barragem de Rejeitados: trata-se de um aterro de resíduos concebido 

em forma de barragem, para facilidade de deposição dos resíduos e minimização de impactes 

ambientais, com a deposição subaquática dos rejeitados, descarga nula para o meio receptor e 

reutilização da água sobrenadante.  

A água limpa da bacia drenante para esta barragem é desviada da Barragem de Rejeitados através 

de pequenos açudes e de uma vala e é lançada a jusante da Barragem. 

O projecto da Barragem de Rejeitados teve como suporte estudos geológicos e de permeabilidade, 

com recurso a traçadores, seguindo o exemplo das suas congéneres. 
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A filosofia de operação da Barragem de Rejeitados, com vista à minimização dos impactes 

ambientais é a de deposição subaquática dos rejeitados e descarga nula da barragem para o meio 

ambiente receptor. 

A barragem foi assim calculada para uma exploração com um nível de água de aproximadamente 

1 m sobre os sólidos depositados de modo a minimizar a oxidação dos sólidos e a libertação de 

poeiras para a atmosfera. 

6.2.1.2 -  Faseamento da construção da barragem 

A construção da Barragem de Rejeitados foi, desde o início, planeada para ser realizada por fases, 

de modo a acompanhar a evolução da exploração do minério e do volume de rejeitados produzido. 

A barragem foi assim construída em 4 fases, concluídas em 1988, 1990, 1993 e 2005, com 

coroamento às cotas que seguidamente se descrevem, e com inclinações do paramento de montante  

1(V) : 1.8 (H) e do paramento de jusante 1(V) : 1.7 (H). 

- 1ª Fase – coroamento à cota 244,00 m e volume de armazenamento de 6 × 106 m3 

. (NPA = 243 m e área inundada de aproximadamente 0,8 km2); 

- 2ª Fase –  coroamento à cota 248,00 m e volume de armazenamento de 11 × 106 m3 

 . (NPA = 246,75 m e área inundada de aproximadamente 1,2 km2); 

- 3ª Fase – coroamento à cota 252,00 m e volume de armazenamento de 15 × 106 m3 

 . (NPA = 250,50 m e área inundada de aproximadamente 1,50 km2); 

- 4ª Fase – coroamento à cota 255,00 m e volume de armazenamento de 20 × 106 m3 

 . (NPA = 253,50 m e área inundada de aproximadamente 1,8 km2). 

6.2.1.2.1 - 1ª Fase de Construção 

A barragem construída na 1ª Fase, com um desenvolvimento de cerca de 850 m, tinha o coroamento 

à cota 244 m e a altura máxima no fundo do vale era de cerca de 28 m. Era complementada por dois 

diques em portelas na margem esquerda, com cerca de 2 m de altura e um desenvolvimento de 100 

e 150 m. 

A barragem foi construída em aterro zonado com 7 m de largura no coroamento. 
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FIGURA 6.1 – Localização do projecto 
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Nos maciços estabilizadores da barragem principal e das portelas foi utilizado o estéril da mina, 

tendo-se adoptado as inclinações de 1(V) : 1,8(H) e 1(V) : 1,7(H), respectivamente, para o 

paramento de montante e de jusante. No núcleo argiloso central, com paramentos de 8(V) : 1(H), 

foram utilizados solos residuais de alteração dos xistos, explorados em zonas de empréstimo 

existentes num raio de 2 km do local do empreendimento. 

Como sistema drenante foi construído um filtro sub-vertical, a jusante do núcleo, que se prolonga, 

no fundo dos vales, por tapetes drenantes, de modo a permitir colectar as águas de percolação 

através do corpo dos aterros e através da fundação. 

Na barragem principal os tapetes drenantes foram ligados a uma trincheira drenante que 

acompanhava a parte terminal do pé de jusante. A concentração das águas fazia-se no poço de 

drenagem, localizado no ponto mais baixo do vale principal, onde eram colectadas e bombeadas em 

retorno para a albufeira. 

A 1ª Fase da barragem dispunha de dois órgãos de segurança constituídos, respectivamente, pelo 

descarregador de cheias (calculado para a cheia milenar) e pela denominada descarga de fundo. 

6.2.1.2.2 - 2ª e 3ª Fases de construção 

O alteamento da Barragem de Rejeitados e das portelas foi feito em duas novas fases de construção: 

a 2ª Fase de construção até à cota 248,00 m e a 3ª Fase de construção até à cota 252,00 m. 

O perfil zonado da 1ª Fase foi mantido, tendo como principal alteração a substituição do núcleo 

argiloso por uma geomembrana e o recurso a material duma pedreira na orla da albufeira para 

substituição parcial do estéril da mina. 

Nestas duas fases de construção, a Barragem de Rejeitados passou a ser constituída por quatro 

corpos independentes, convencionalmente designados por barragem principal e portelas ME1 e 

ME2, na margem esquerda, resultantes do alteamento dos aterros da 1ª Fase, e por portela MD que 

constitui o novo aterro na margem direita. 

O coroamento da barragem principal e das portelas da 2ª e 3ª Fases foi construído com 8 m de 

largura. 

Na 3ª Fase, a barragem principal tem um desenvolvimento no coroamento de cerca de 1 010 m, a 

portela ME1, 252 m, a portela ME2, 860 m e a MD, 324 m. 

Em termos de perfil-tipo, o talude de montante manteve a inclinação de 1(V) : 1,8(H) da 1ª Fase e 

foi protegido por uma camada de enrocamento de diâmetro médio D50 = 0,30 m. 
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O talude de jusante manteve também a inclinação de 1(V) : 1,7(H) da 1ª Fase. 

Na 3ª Fase de construção a barragem principal dispunha de três banquetas, respectivamente, às 

cotas 240,30, 234,20 e 228,30 m. 

Nos aterros do corpo da barragem principal e das portelas foram utilizados os estéreis da mina e os 

materiais a explorar na pedreira estudada e seleccionada para esse fim. 

O órgão de estanquidade é constituído por uma geomembrana rugosa que foi ligada ao núcleo 

argiloso da 1ª Fase. Nos troços de ligação da geomembrana ao maciço de fundação, fora dos aterros 

da 1ª Fase, foi construído um plinto de betão armado. 

No fundo dos vales, tanto a barragem principal como as três portelas dispunham de tapetes 

drenantes, na continuidade dos filtros sub-verticais, ligados a poços de drenagem. 

Ao longo do perímetro do pé de jusante da barragem principal e das portelas foi prevista uma nova 

trincheira drenante, de modo a colectar as águas de percolação superficiais da fundação e conduzi-

las até aos poços de drenagem, de onde serão bombeadas para a albufeira. 

Tal como na 1ª Fase de construção, a Barragem de Rejeitados foi dotada, na 2ª Fase, de um 

descarregador de cheias de superfície (calculado para a cheia milenar), na 3ª Fase foi dotada de 

descarregador de cheia calculado para cheia decamilenar e de descarga auxiliar (sifão) para 

esvaziamento do sobrenadante. 

A tomada de água da descarga de fundo da 1ª Fase foi prolongada na 2ª Fase. Na 3ª Fase foi 

construída uma descarga auxiliar em sifão para substituição da descarga de fundo, que foi obturada 

por razões de segurança. 

O coroamento da barragem principal e das portelas, com 8 m de largura, foi revestido apenas com 

um tout-venant. 

6.2.1.2.3 - 4ª Fase de construção 

Na 4ª Fase de construção, cujo Projecto é alvo de análise no presente EIA, a barragem principal 

teve um desenvolvimento no coroamento de cerca de 1 220 m, a portela ME1, 300 m, a portela 

ME2, 1 355 m e a MD, 445 m. 

Em termos de perfil-tipo, o talude de montante manteve a inclinação de 1(V) : 1,8(H) dos 

alteamentos anteriores e foi protegido por uma camada de enrocamento de diâmetro médio 

D50 = 0,30 m. 
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O talude de jusante manteve também a inclinação de 1(V) : 1,7(H). O revestimento do talude foi 

feito com os blocos de maiores dimensões do material de enrocamento do aterro que foram 

transportados ou empurrados para a zona do paramento. 

O alteamento da barragem principal e das portelas, que constituiu a 4ª Fase de construção, foi feito 

à cota 255,00 m. 

Após a 4ª Fase de construção, a barragem principal passou a dispor de três banquetas, 

respectivamente, às cotas 245,00, 235,00 e 225,00 m. A portela ME1 passou também a dispor de 

uma banqueta à cota 245,00 m. 

O perfil zonado das fases anteriores, constituído por um aterro de enrocamento impermeabilizado 

com recurso a uma geomembrana, foi mantido, tendo como principal alteração a substituição do 

material do enrocamento que nesta 4ª fase foi realizado com recurso exclusivo a material de 

pedreira. 

Nos aterros do corpo da barragem principal e das portelas foram utilizados materiais de 

enrocamento provenientes das pedreiras dos Porteirinhos e dos Gorazes, localizadas nas 

proximidades do couto mineiro e actualmente já sem laboração. 

Na fundação dos aterros procedeu-se ao saneamento superficial das formações xisto-grauvacóides 

muito alteradas ou dos materiais eluvio-coluvionares e coluvioaluvionares com terra vegetal, em 

cerca de 0,5 m de espessura. 

Na 4ª Fase o descarregador foi dimensionado para a passagem da cheia decamilenar, sendo o caudal 

descarregado de Q = 7,07 m3/s para uma carga de H = 0,30 m, correspondente ao NMC de 

250,80 m. A folga mínima foi de 1,20 m. 

A Barragem de Rejeitados passou a ter os seguintes níveis característicos de exploração na 4ª Fase 

de construção: 

- Nível de Pleno Armazenamento, NPA ..........................................................  253,50 m 

- Nível de Máxima Cheia, NMC (T = 10 000 anos) ........................................  253,80 m 

Em relação ao NPA = 250,5 m a área inundada é de 1,8 km2 e o volume armazenado de 

20 × 106 m3. 

O aumento da área inundada, face à 3ª Fase, foi pequeno e a desmatação da zona em causa não 

obrigou à destruição de árvores. 
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A 4ª Fase de alteamento, com coroamento à cota 255,00 m, correspondeu à última fase da Barragem 

de Rejeitados, prevista desde o início do Projecto. 

Neste sentido, a SOMINCOR estabeleceu as condições de recirculação máxima do sobrenadante, 

compatível com a viabilidade técnico-económica do processo, recorrendo também à experiência 

obtida noutros sistemas mineiros quanto à recirculação de água e à adequada tecnologia a utilizar, 

mas tendo tido particularmente em vista garantir, com um grau de segurança elevado, a exploração 

da barragem de acordo com o conceito estabelecido de descarga nula que tem sido prosseguido 

desde a 1ª Fase de exploração da Barragem de Rejeitados. 

A recirculação de água vem sendo normalmente utilizada desde a construção do alteamento da 

2ª Fase da Barragem de Rejeitados, com caudais crescentes, no intuito de atingir o equilíbrio 

dinâmico anual entre as afluências e a evaporação, com a esperada subida do nível do sobrenadante 

nesse período. 

No sentido de reduzir as afluências, foi construído, integrado na 3ª Fase, o sistema de intercepção e 

derivação do escoamento natural que teve por objectivo promover o desvio de 80% do escoamento 

natural afluente à barragem criada. 

As duas medidas programadas, reforço da derivação de afluências e reforço de recirculação de 

caudais, tiveram assim por objectivo conseguir a exploração da barragem com descarga nula. 

6.2.1.3 -  Características do aterro 

6.2.1.3.1 - Descrição geral 

Actualmente a Barragem do Cerro do Lobo é uma barragem de enrocamento zonado, constituída 

por 4 corpos independentes, sendo um corpo principal e 3 portelas, designadas por ME1 e ME2 na 

margem esquerda e MD na margem direita. O troço final da portela ME2 tem a designação de 

barragem do Monte Branco. 

O desenvolvimento total ao nível do coroamento é de 3 327 m. 

O corpo principal tem ao nível do coroamento um desenvolvimento de cerca de cerca de 1 227 m e 

8 m de largura, uma altura máxima sobre a fundação de 41 m e 3 banquetas às cotas 245,00 m, 

235,0 m e 225,00 m. 

As portelas ME1, ME2 e MD têm ao nível do coroamento um desenvolvimento de cerca de 300 m,  

1 355 m e 445 m, respectivamente, e 8 metros de largura. A portela ME1 dispõe de uma banqueta à 

cota 245,00 m. 
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Tanto o corpo principal como as portelas apresentam um perfil zonado constituído por: 

- Maciços estabilizadores; 

- Órgão de impermeabilização; 

- Sistema drenante. 

6.2.1.3.2 - Maciços estabilizadores 

Na 4ª fase de construção foi usado no maciço estabilizador de jusante um enrocamento britado (0-

200 mm), proveniente de duas pedreiras existentes nas proximidades da mina. No maciço 

estabilizador a montante dos órgãos de impermeabilização e até à cota 254,30 m foi usado 

escombro da mina; acima desta cota foi usado enrocamento britado. 

O paramento de montante de todos os aterros está protegido por uma camada de enrocamento, Rip-

Rap (180-500 mm), com espessura de cerca de 0,60 m.  

O paramento de jusante está totalmente revestido com um enrocamento 100–200 mm, com cerca de 

0,30 m de espessura. 

6.2.1.3.3 - Órgão de impermeabilização 

Na 4ª Fase de construção foi utilizada uma geomembrana de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD), referência GSE HDDRS, do fabricante Gundle / SLT, de textura rugosa nas duas faces e 

com 2 mm de espessura. 

Na continuidade dos aterros existentes a nova geomembrana foi soldada à anteriormente existente. 

Na zona dos novos aterros a fixação da geomembrana à fundação é feita por um plinto de betão 

armado, onde está incorporada uma peça em PEAD à qual é soldada a geomembrana. 

A geomembrana assenta no filtro inclinado (camada de assentamento), com 0,40 m de espessura, e 

está protegida superiormente (camada de protecção) por uma areia fina com 0,30 m de espessura. O 

plinto de betão armado está envolvido por uma mistura de areia e bentonite. 

6.2.1.3.4 - Sistema drenante 

Na 4ª Fase de construção, para além do prolongamento do filtro inclinado e do prolongamento dos 

tubos drenantes até aos novos poços de drenagem (IBR), foi construído um dreno de pé na base dos 

aterros, constituído por uma camada de burgau rolado de rio (quartzo, material inerte à acção 

química das águas), encostada ao aterro existente e prolongada na horizontal até próximo do pé da 

barragem. Este dreno de pé tem como função conter as águas de percolação, uma vez que está 
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optimizado para conter o escoamento, de modo a evitar uma degradação do material de 

enrocamento constituinte da barragem. 

As águas drenadas e percoladas através do corpo e fundações são deste modo concentradas nos 

diferentes poços de drenagem, sendo de novo bombeadas para a Barragem de Rejeitados. 

6.2.1.3.5 - Órgãos de segurança 

Como órgãos de segurança a barragem dispõe de um descarregador de cheias e de uma descarga 

auxiliar em sifão. 

O descarregador de cheias está localizado na margem esquerda da barragem do Monte Branco, é do 

tipo canal a céu aberto, com uma soleira frontal rectilínea em betão, com um desenvolvimento 

25 m, revestido com muro guia do lado direito. A crista da soleira está à cota 253,50 m, cota do 

NPA. 

Está dimensionado para a passagem da cheia decamilenar, sendo o caudal descarregado de 

Q = 7,07 m3/s para uma carga de H=0,30m, correspondente ao NMC de 250,80 m. A folga mínima 

é de 1,20 m. 

A descarga auxiliar em sifão está localizada no encontro esquerdo do corpo principal. É um sifão 

DN 400 mm, com uma capacidade máxima de descarga de 0,6 m3/s, velocidade máxima de 

descarga de 8 m/s, e uma depressão máxima de 8,3 m com a albufeira à cota 250 m. Está equipado 

com uma válvula de manobra – válvula esférica DN 350 mm com comando local accionada por ar 

comprimido – e com uma válvula de segurança – válvula de cunha DN 350 mm, accionada 

manualmente. O escorvamento do sifão é feito a partir de um tanque de 20 m3 de capacidade. A 

dissipação de energia é feita numa câmara com parede de impacto. 

Esta descarga em sifão veio substituir a descarga de fundo existente nas três primeiras fases de 

construção, descarga essa que foi obturada em 1999 por razões de segurança estrutural e ambiental. 

6.2.1.4 -  Medidas anti-sísmicas 

De acordo com as Normas de Projecto de Barragens, Portaria n.º 846/93, de 10 de Setembro, foram 

consideradas as acções resultantes de dois níveis de actividade sísmica: o sismo base de projecto 

(SBP) com um período de retorno fixado de acordo com o risco potencial envolvido, e o sismo 

máximo de projecto (SMP) em relação ao qual se adopta, em obras de risco potencial elevado (e 

para a situação de pleno armazenamento), o sismo máximo expectável (SME). Este último deve ser 

estimado por via determinística ou probabilística, sendo neste caso considerado um sismo com um 

longo período de retorno. 
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No Projecto do alteamento da 4ª Fase da Barragem, por se considerar a obra de risco potencial 

elevado e com base no Artigo 8.º das Normas de Projecto de Barragens, Portaria n.º 846/93, de 10 

de Setembro, o sismo máximo de projecto (SMP) foi considerado como sendo igual ao SME. Foi 

determinado com base em duas metodologias distintas: uma que se fundamenta na delimitação de 

províncias sismotectónicas e outra na relação entre o comprimento da falha activa mais próxima e a 

magnitude máxima esperada. O valor de cálculo correspondeu àquele que suscitou as acções mais 

severas para a segurança da estrutura. 

6.2.1.5 -  Fase de encerramento 

O Projecto previa que no final da exploração da mina, a Barragem de Rejeitados fosse desactivada e 

encerrada. Esta operação seria faseada e consistiria na divisão da albufeira em sectores e na 

secagem da água por sector. Posteriormente, os sectores secos seriam cobertos por material 

impermeável e por terra vegetal e revegetados com espécies características da zona, integrando 

paisagisticamente o espaço recuperado, na área envolvente. 

Previa-se, à data de execução do Projecto, que a fase de encerramento ocorresse dentro de 20 a 

30 anos, dependendo do modo de exploração da mina. 

Actualmente, e caso o Projecto de Deposição em Pasta venha a ser implementado como pretende a 

SOMINCOR, o encerramento da Barragem de Rejeitados será feito de modo diferente, ficando a 

Barragem de Rejeitados já encerrada aquando do encerramento da Mina, conforme se descreve no 

Projecto de Deposição em Pasta (subcapítulo 6.2.2).  

6.2.1.6 -  Materiais utilizados nos aterros do alteamento 

Como locais de extracção de materiais de enrocamento foram seleccionadas duas pedreiras em 

exploração. Seguidamente apresentam-se as características principais dessas pedreiras e dos 

materiais correspondentes. 

• PEDREIRA SETUBRITAS (PEDREIRA DOS PORTEIRINHOS) 

A pedreira SETUBRITAS localiza-se no Monte dos Porteirinhos (folha 564 da Carta Militar 

de Portugal, na escala 1/25 000 e editada pelo IGeoE), com coordenadas aproximadas (M = 

= 207,7 P = 068,2), e dista do marco geodésico da Lapa cerca de 9,1 km em linha recta. 

Utilizando a rede viária existente, a distância àquele ponto geográfico é da ordem dos 10 

km. 

Encontra-se licenciada com o n.º 5064 na DGGM (Fonte: IGM) e foi explorada pela 

empresa SETUBRITAS – Sociedade de Extracção de Britas de Setúbal. Actualmente já não 

se encontra em exploração. 
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Na pedreira explorava-se um maciço xisto-grauvacóide, com lavra tipo open-pit. Tinha uma 

unidade de processamento de britas de grauvaque com diversa granulometria. 

A configuração geral da lavra da pedreira e a possibilidade de expansão da área de extracção 

configuraram, à data da obra, boas potencialidades para obtenção de material necessário, em 

quantidade e qualidade. 

• PEDREIRA ALMOBRITAS (PEDREIRA DOS GORAZES) 

A pedreira ALMOBRITAS localiza-se na margem direita da ribeira de Oeiras, junto do 

cruzamento da Estrada Nacional EN1219 com a Estrada Nacional EN267 (folha 564 da 

Carta Militar de Portugal, na escala 1/25 000 e editada pelo IGeoE), com coordenadas 

aproximadas (M = 212,5 P = 063,5). A povoação mais próxima é Monte dos Gorazes, a 

menos de 1,5 km. Esta pedreira dista do marco geodésico da Lapa cerca de 5,5 km em linha 

recta. Utilizando a rede viária existente, a distância àquele ponto geográfico é da ordem dos 

7,5 km. 

Encontra-se licenciada com o n.º 4724 na DGGM (Fonte: IGM) e foi explorada pela 

empresa ALMOBRITAS. 

Explorava um maciço xisto-grauvacóide, com lavra em flanco de encosta. Tinha uma 

unidade de processamento de britas de grauvaque com diversa granulometria. 

6.2.1.7 -  Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Os efluentes, resíduos e emissões resultaram fundamentalmente da fase de construção. Como 

resultado do funcionamento das máquinas e do movimento de terras, produziram-se poeiras e gases, 

que foram minimizados com as exigências de bom funcionamento das máquinas e rega dos locais 

para evitar o levantamento de poeiras. 

Houve também produção de ruído nesta fase como resultado do funcionamento das máquinas. Nos 

estaleiros verificou-se também de recolha e tratamento adequado dos efluentes líquidos e dos 

resíduos sólidos resultantes da sua actividade. 

Durante a exploração da Barragem de Rejeitados não há produção de resíduos. Há reutilização de 

água sobrenadante de modo a garantir descarga nula para o ambiente. 

Durante a desactivação da Barragem os resíduos serão equivalentes aos da fase de construção. 
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6.2.1.8 -  Energia utilizada 

A energia utilizada foi a resultante da utilização do combustível das máquinas e equipamentos 

durante a fase de construção e é a resultante das bombagens de rejeitados e água recuperada na fase 

de exploração. 

6.2.1.9 -  Dimensionamento e cálculos do aterro, filtros, drenos e barreiras de 
impermeabilização 

O dimensionamento hidráulico e estrutural da barragem principal e portelas está compilado nos 

seguintes documentos: 

- Barragem do Cerro do Lobo 

4ª Fase de Construção 

Remodelação do Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 para a Cota 255 

Projecto de execução 

Volumes 1 a 5  

Hidroprojecto, Dezembro de 2002 

- Assistência Técnica 

Nota Técnica n.º 2 

Materiais para Aterro 

Hidroprojecto, Fevereiro 2004 

- Assistência Técnica 

Nota Técnica n.º 3 

Estabilidade da Geomembrana de Impermeabilização 

Hidroprojecto, Março 2004 

- Assistência Técnica 

Nota Técnica n.º 4 

Estabilidade do aterro sobrejacente à Geomembrana de Impermeabilização 

Hidroprojecto, Junho 2004 

No projecto da 4ª Fase de construção, e à semelhança dos anteriores alteamentos, procedeu-se 

também ao cálculo da percolação na barragem através do programa Seep / w Versão 5 da GeoSlope 

Int. que recorre ao método dos elementos finitos. 
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Este estudo serviu para avaliar o funcionamento do sistema impermeabilizante da barragem, 

composto por um núcleo argiloso até à cota 244 m e por um sistema de geomembranas desde essa 

cota até à cota do coroamento; estimar os caudais percolados; os níveis piezométricos que se 

estabelecerão em situação de pleno armazenamento e, finalmente, avaliar as consequências de um 

cenário de ocorrência de roturas nas geomembranas.  

No perfil da barragem consideraram-se nove tipos de materiais diferentes. Os coeficientes de 

permeabilidade adoptados diferem ligeiramente dos das fases anteriores, fruto do aprofundado 

conhecimento da barragem e experiência adquirida, sendo a principal diferença a consideração da 

anisotropia das características de permeabilidade, através de um coeficiente que define a relação 

entre a permeabilidade nas duas direcções ortogonais. 

No Quadro 6.1 apresentam-se os materiais definidos para o perfil da barragem bem como os 

coeficientes de permeabilidade dos materiais considerados. 

Na Figura 6.2 apresenta-se a malha de elementos finitos considerada para o estudo de percolação. 

Para a estimativa dos caudais que atravessam a barragem e por forma a permitir analisar os diversos 

cenários admitidos, de comportamento normal sem roturas de geomembrana e com rotura da 

geomembrana às cotas 244 m, 248 m ou 252 m, consideraram-se sete secções onde se calculou o 

caudal. 

As secções consideradas e a respectiva localização estão indicadas no Quadro 6.2 e na Figura 6.3. 

Nos diversos cálculos realizados foram determinados os caudais que atravessam as secções acima 

referidas. No Quadro 6.3 apresentam-se os valores obtidos para o cenário de comportamento normal 

sem roturas da geomembrana. 

A análise dos valores obtidos permite retirar as seguintes conclusões: 

- Nos perfis com tapete drenante, o sistema drenante (filtro subvertical + tapete drenante, 

Secção S6) capta 80% do caudal que atravessa o barragem e respectiva fundação (Secção 

S1) na unidade de tempo, perdendo-se, consequentemente, cerca de 20%;  

- Nos perfis com núcleo argiloso da 1ª Fase e sem tapete drenante, perde-se para jusante 

(Secção S3) cerca de 40% do caudal total e é captado pelo dreno de pé de talude (Secção S6) 

60% do caudal total; 

- Nos perfis acima da cota 244 m, com plinto na fundação, perde-se para jusante cerca de 30% 

do caudal total e é captado pelo dreno de pé de talude (Secção S6) 70% do caudal total; 
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QUADRO 6.1 

Barragem de Cerro do Lobo. 4ª Fase de construção. Coeficientes de Permeabilidade dos Materiais 

 MATERIAL kx   MATERIAL kx 

 N.º Descrição (m/s) 
Ky/kx 

  N.º Descrição (m/s) 
Ky/kx 

1 Núcleo argiloso 10-9 0,1  7 Camada superficial 10-6 1 

2 Maciço de montante 5 × 10-5 0,1  8 Camada intermédia 10-7 1 

3 Maciço de jusante 5 × 10-5 0,1  

Fundação 

9 Camada inferior 5 × 10-6 1 

4 Dreno de pé de talude 10-2 1       

5 Filtro subvertical 10-4 1       

Aterro 

6 Tapete drenante 10-2 0,1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6.2 

Barragem de Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Estudo de Percolação. Malha de Elementos Finitos 
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QUADRO 6.2 

Barragem do Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Estudo da Percolação. 

Secções para cálculo de caudais 

SECÇÃO CAUDAL MEDIDO 

1 Total 

2 Fundação sob o núcleo 

3 Fundação a jusante da barragem 

4 Tapete drenante (início) 

5 Tapete drenante (antes do pé de talude) 

6 Pé de talude (saída) 

7 Final do filtro subvertical 

 

NPA = 253,50

S3S2

S1

S4

S5

S6

S7

 

FIGURA 6.3 

Barragem de Cerro do Lobo. 4ª Fase de Construção. Estudo da percolação. 

Secções para cálculo de caudais 
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- Nos perfis com núcleo argiloso da 1ª Fase, o caudal captado pelo sistema drenante, é 

praticamente todo proveniente da fundação (caudal da Secção S2 é praticamente igual ao da 

S1) enquanto que nos perfis acima da cota 244 m o caudal proveniente da fundação é de 

cerca de 84%.  

QUADRO 6.3 

Caudais percolados no cenário de comportamento normal 

CAUDAL EM CADA SECÇÃO 
(m3/s/m) 

SECÇÃO 
Perfil com tapete 

drenante 
Perfil sem tapete 

drenante 
Perfil acima da cota 

244 m 

S1 – Total 3,74E-5 3,23E-5 1,25E-5 

S2 – Fundação sob o núcleo ou sob o plinto 3,74E-5 3,22E-5 1,05E-5 

S3 – Fundação a jusante da barragem 6,87E-6 1,21E-5 3,56E-6 

S4 – Tapete drenante (início) 1,18E-5   

S5 – Tapete drenante (antes do pé de talude) 2,75E-5   

S6 – Pé de talude (saída) 3,02-5 1,78E-5 8,94E-6 

S7 – Final do filtro 2,67E-7 4,36E-6  

Quanto ao efeito de roturas na geomembrana foram analisadas, como já foi referido, três hipóteses:  

- uma rotura na ligação núcleo-geomembrana à cota 244 m; 

- uma rotura na ligação entre geomembranas da 2ª e 3ª fases de construção, à cota 248 m; 

- uma rotura entre geomembranas da 3ª e 4ª fases, à cota 252 m.  

Das hipóteses consideradas, a rotura à cota 244 m é a mais desfavorável quanto ao caudal total 

percolado e à posição da linha de saturação. A rotura da geomembrana origina uma subida da linha 

de saturação, mas que, dada a existência do dreno de pé de talude, não atinge o paramento de 

jusante, verificando-se o fluxo predominantemente pelo sistema drenante. 

Nas secções consideradas, os caudais percolados são, neste caso, os que se apresentam no  

Quadro 6.4. 

O caudal total aumenta 3,5 vezes relativamente à situação de comportamento normal da 

geomembrana e o caudal captado pelo sistema drenante (Secção S6) aumenta quatro vezes. 

Como o aumento do caudal que atravessa a barragem se ficou a dever a uma rotura no corpo da 

barragem, nos perfis sem tapete drenante, o caudal que se perde pela fundação (Secção S3), é 
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ligeiramente inferior (0,9 vezes) ao caudal sem rotura, representando apenas cerca de 9 % do caudal 

total. 

QUADRO 6.4 

Caudais percolados no cenário de rotura da geomembrana à cota 244 m 

CAUDAL EM CADA SECÇÃO 
(m3/s/m) SECÇÃO 

Perfil com tapete drenante Perfil sem tapete drenante 

S1 – Total 1.33E-4 1.25E-4 

S2 – Fundação sob o núcleo 3.66E-5 2.76E-5 

S3 – Fundação a jusante da barragem 7.12E-6 1.07E-5 

S4 – Tapete drenante (início) 8.05E-5 1.15E-5 

S5 – Tapete drenante (antes do pé de talude) 1.22E-4 2.13E-5 

S6 – Pé de talude (saída) 1.26E-4 1.13E-4 

S7 – Final do filtro 5.97E-5 9.78E-6 

Foram ainda efectuados os cálculos do caudal percolado em todo o aterro da barragem e respectivas 

fundações e da capacidade de evacuação do dreno de pé de talude. No caso de comportamento 

normal da geomembrana, o caudal que o dreno pode evacuar é cerca de 25 vezes superior ao 

afluente e no caso de rotura à cota 244 m, é cerca de 6 vezes superior, valores estes considerados 

perfeitamente aceitáveis. 

6.2.1.10 -  Medidas de minimização de impacte ambiental no transporte de rejeitados e 
recirculação de água da barragem do cerro do lobo 

Os rejeitados produzidos nas operações de tratamento do minério (nas lavarias do cobre e zinco), 

bem como as águas contaminadas colectadas nos sistemas de drenagem de águas pluviais poluídas 

de Neves–Corvo, são bombeados em condutas até à barragem de Rejeitados, localizada no Cerro do 

Lobo, a cerca de três quilómetros a SE do complexo mineiro. Após decantação na referida 

barragem, parte das águas superficiais é recirculada para utilização no processo e nas operações 

mineiras. Esta operação é efectuada através de bombagem em condutas pelo mesmo percurso das 

condutas que conduzem os rejeitados das lavarias. 

O principal impacte ambiental em caso de rotura no sistema de transporte poderá ser a 

contaminação do meio hídrico; a ribeira de Oeiras, seus afluentes e águas subterrâneas. Esta ribeira 

é o principal curso de água na zona de influência do complexo mineiro e um afluente do rio 

Guadiana. Poderá também verificar-se a contaminação de solos no percurso das condutas, no caso 

de rebentamento destas. 
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As medidas de minimização implementadas são as seguintes: 

- Controlo de caudal no início e fim das condutas de transporte de rejeitados, que permite por 

análise da diferença destes a constatação de anomalia. Uma vez constatada uma anomalia é 

parada a bombagem e inicia-se a verificação das causas da mesma; 

- Existência de um grupo de operadores, 24 horas por dia, que percorrem de forma sistemática 

o percurso das condutas para verificar da sua operacionalidade; 

- As condutas encontram-se enterradas na maior parte do seu percurso, excepto no 

atravessamento da ribeira onde esta se faz através de uma estrutura metálica. Esta medida 

permite minimizar a exposição das condutas aos raios solares evitando assim a sua mais 

rápida degradação e minimiza ainda os efeitos de dilatação e contracção, provocados pelas 

grandes amplitudes térmicas que se registam nesta zona; 

- No caso das medidas acima enunciadas falharem, e se verificar o derrame de água 

contaminada de qualquer uma das condutas, existe instalado um sistema de drenagem e 

captação em pequenas barragens prevenindo-se desta forma a contaminação da ribeira de 

Oeiras; 

- Na área industrial existe um sistema de drenagem e captação das águas pluviais 

contaminadas e de eventuais derrames de produtos químicos. Este sistema é constituído por 

cinco barragens, que se localizam dentro do complexo mineiro. As três primeiras 

referenciadas como BAC 1, BAC 2 e BAC 3, permitem a cobertura e captação de toda a 

zona de provável derramamento, sendo a restante referenciada como BAC 4, uma reserva a 

estas para o caso de o derrame atingir proporções que não possa ser contido naquelas. A 

BEL constitui a Bacia de Emergência das Lavarias. 

- No atravessamento da ribeira de Oeiras, que se faz por passagem elevada “pipe-rack”, as 

condutas de rejeitados são metálicas sendo assim mais resistentes. Na parte superior das 

condutas existe uma cobertura metálica em forma de meia-lua, que no caso de rebentamento, 

evita que o esguicho produzido atinja grandes proporções. Esta cobertura obriga a que o 

produto seja encaminhado para a parte inferior do “pipe-rack”, onde existe um tabuleiro 

metálico de captação das águas com inclinação preferencial para cada uma das margens da 

ribeira. Nestas existem duas barragens para possível armazenamento das águas 

contaminadas e posteriormente reenvio para a barragem de Rejeitados. 

6.2.1.11 -  Outras características 

No Anexo 4.1 apresentam-se as referências às características geológicas, geotécnicas e 

hidrogeológicas do local da barragem e à monitorização da Barragem do Cerro do Lobo e 

respectivas fundações. 
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6.2.2 -  Projecto de deposição em pasta  

6.2.2.1 -  Considerações gerais 

O Projecto de Deposição em Pasta preconiza a construção de uma unidade industrial, 

completamente automatizada, de espessamento de produção de pasta a partir da polpa dos 

rejeitados, centrada num espessador de cone profundo (DCT), e da construção na Barragem de 

Rejeitados do Cerro do Lobo (BCL) de células para a sua deposição. 

O dimensionamento do equipamento para uma capacidade de 240t/h foi baseado numa 

disponibilidade de 8 000 horas anuais de operação e num volume e rejeitados definidos no Plano a 

Longo Prazo, de 2005, da SOMINCOR. 

A instalação ficará localizada a noroeste da Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo, perto da 

actual estação de tratamento de água (ETACL), sendo a pasta produzida bombeada para as células 

através de uma conduta de distribuição.  

6.2.2.2 -  Alternativas de gestão dos rejeitados  

A SOMINCOR começou a investigação de técnicas alternativas de gestão dos rejeitados no ano 

2000. As razões que levaram ao início do trabalho de investigação foram as seguintes: 

- O facto de um alteamento da Barragem de Rejeitados (BCL), acima da cota + 255 m, ser 

tecnicamente complicado e de custo muito elevado, o que para um potencial da vida da mina 

> 20 anos, leva a que seja necessária ou uma nova técnica de gestão de rejeitados, ou a 

construção de uma nova Barragem de Rejeitados; 

- A SOMINCOR está a rever pró-activamente a utilização de água a médio e longo prazos. 

Isto inclui a investigação de alternativas ao plano de fecho da barragem com cobertura de 

água, (deposição subaquática de rejeitados); 

- A necessidade de reduzir os efeitos negativos do período pós-fecho na saúde humana e no 

ambiente (principalmente o impacte nas águas superficiais e reservas de água subterrâneas). 

Inicialmente foi efectuado um estudo de pré-viabilidade técnica e económica, que considerou 

técnicas alternativas de gestão de rejeitados em climas similares e com rejeitados com as mesmas 

características. Para evitar a construção de uma nova Barragem de Rejeitados era preciso um 

método que utilizasse o espaço acima da bacia actual. O conceito de colocar rejeitados acima do 

nível do coroamento da barragem necessitava de um método de deposição “a seco”, por exemplo 

deposição em pasta ou como “bolo seco” proveniente da filtração.  
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No caso da SOMINCOR, a estabilidade geoquímica foi identificada como um risco potencial 

devido à presença de quantidades consideráveis de sulfuretos reactivos. Para investigar esta questão, 

foram desenvolvidos uma série de testes de laboratório para identificar a reactividade relativa dos 

diferentes métodos de deposição a seco. Vários aditivos foram ensaiados, já que inicialmente se 

pensava que uma correcção geoquímica podia servir para limitar a cinética de oxidação. Antes dos 

ensaios pensou-se que os rejeitados sem aditivos iam oxidar em poucas semanas. 

Foram preparadas pequenas amostras, sendo analisadas diariamente, durante mais de 200 dias, para 

os parâmetros de pH e condutividade. As amostras incluíam pasta “espessa” (abaixamento 

150 mm), pasta “húmida” (abaixamento 250 mm), bolo de rejeitados filtrado e um bolo filtrado que 

foi agitado diariamente para maximizar o ingresso de oxigénio. Foram adicionados a estas amostras 

cimento e cal (com 0,5% e 1,0% peso), um bactericida, e uma das amostras ficou sem qualquer 

aditivo. 

Os resultados indicaram que, embora a oxidação de sulfuretos ainda ocorresse, a oxidação era 

retardada nas amostras de pasta comparativamente à das amostras filtradas. O teor de humidade 

mais alto nas amostras de pasta limita a entrada de oxigénio necessário para a oxidação dos 

sulfuretos. De grande interesse foi o facto das amostras de pasta manterem um valor de pH superior 

a 6 por mais de seis meses, o que foi muito além das expectativas iniciais. 

A fase seguinte do estudo foi o ensaio de amostras em escala maior junto à Barragem do Cerro do 

Lobo. Em Setembro de 2002 foram cheias seis células de 3 m × 3 m com pasta com um 

abaixamento (“slump”) de 250 mm. Foram preparados dois conjuntos de três células, um sem 

aditivo, um com 0,4% peso de cimento e outro com uma aplicação superficial de bactericida. Um 

dos conjuntos de três células foi irrigado regularmente com 90 litros de água por semana, com a 

intenção de acelerar a oxidação dos sulfuretos. 

As águas de infiltração e escoamento superficial foram recolhidas e analisadas. Notou-se que o 

efeito do cimento e bactericida foi rapidamente ultrapassado pela reactividade dos rejeitados, mas 

que, com o efeito tampão natural dos rejeitados, o pH da água infiltrada manteve-se acima do pH 6 

durante aproximadamente nove meses nas células irrigadas e durante mais de um ano no caso das 

células sem irrigação (Figura 6.4). A infiltração de água através da célula foi muito acelerada pela 

presença de caminhos preferenciais na pasta (fissuras, e a superfície de contacto entre a pasta e a 

geomembrana), de modo que o aparecimento de soluções ácidas na bacia de recolha, debaixo da 

pasta, ocorreu mais rapidamente do que ocorreria num depósito grande de pasta sem estes 

caminhos. 
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pH vs Profundidade - Pasta Ambiente
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FIGURA 6.4 

pH vs. Profundidade – Pasta Ambiente 

Para a implementação da deposição em pasta, é proposto que as camadas sejam colocadas 

sequencialmente, de modo a secarem parcialmente e desenvolverem resistência de corte antes da 

deposição da camada seguinte, que servirá para encapsular a camada anterior. Deste modo, cada 

camada não ficará exposta ao ambiente mais do que algumas semanas. Quando a deposição atinge a 

altura desejada, a célula é fechada com uma cobertura de baixa-permeabilidade para minimizar as 

infiltrações. 

Durante o ano de 2003, a SOMINCOR estudou o aquífero a jusante da Barragem de Rejeitados, 

considerando os impactes actuais e futuros da infiltração na base da barragem. Foi feita uma 

investigação hidrogeológica detalhada, incluindo a execução de nove furos de sondagem, em quatro 

dos quais foi feita a caracterização pormenorizada dos materiais sondados para melhor compreender 

o fluxo das águas subterrâneas nas fissuras do aquífero. Este trabalho permitiu uma melhor 

compreensão do aquífero, e tem ajudado a quantificar a infiltração actual e futura da base da bacia 

de rejeitados. Os volumes de infiltração, tanto os actuais como os futuros, são considerados muito 

pequenos.  

Utilizando os dados da qualidade da água obtidos nas células de pasta e o modelo hidrogeológico do 

aquífero, a SOMINCOR pode prever o efeito das infiltrações da BCL nas próximas centenas de 

anos. Este trabalho foi feito utilizando o software PHREEQC (um código de equilíbrio de espécies e 

transferência de massas, desenvolvido pelo United States Geological Survey). Os resultados 
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indicaram um impacte menor com uma cobertura seca (pasta), quando comparado com o cenário 

actual de uma cobertura com água. O modelo é considerado conservativo, uma vez que a infiltração 

foi simulada utilizando os dados de qualidade de água das células de pasta que estão expostas às 

condições atmosféricas há já três anos. Se a deposição em pasta for implementada industrialmente, 

a pasta ficará exposta apenas algumas semanas, indicando os dados dos ensaios um pH maior de 6 

para este período de tempo. Os prazos previstos de deposição conduzem a um importante factor de 

segurança no que diz respeito aos efeitos geoquímicos. 

Um modelo mais detalhado da oxidação, validado pelo grande número de dados colhidos pela 

SOMINCOR, nos ensaios de laboratório e do campo, levou a uma mais realística qualidade da água 

das infiltrações que atravessa o depósito de rejeitados. Estes dados, designados como qualidade de 

água expectável, são menos conservativos, e fornecerão uma melhor estimativa dos efeitos futuros. 

O primeiro modelo apresentado indicará as condições limite, ou do pior cenário. 

Os resultados do trabalho de simulação foram encorajadores, tendo a SOMINCOR iniciado um 

ensaio piloto da tecnologia.  

6.2.2.3 -  Instalação Piloto de Produção de Pasta 

Para a localização da Instalação Piloto de Produção de Pasta foi escolhida uma zona na extremidade 

sudeste da barragem, e foi construída uma instalação piloto (Figura 6.5), tendo-se iniciado os en-

saios em Abril de 2005. Um aterro em escombro foi construído para isolar a zona de cerca de 

um hectare do resto da barragem, sendo a água sobrenadante deslocada pela deposição de pasta. 

 

FIGURA 6.5 

Instalação piloto de pasta 
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As Figuras 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 mostram as fases de deposição de pasta na zona do ensaio. 

 

FIGURA 6.6 

Zona do Ensaio – Antes de Deposição 

 

FIGURA 6.7 

Zona do Ensaio – Durante a Deposição 

 

FIGURA 6.8 

Zona do Ensaio – Após Deposição 

 

FIGURA 6.9 

Zona do Ensaio – Aspecto Final 
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O ensaio piloto está actualmente em progresso e tem sido muito útil a fornecer informação e 

experiência na preparação e deposição de pasta numa escala industrial. A operação da instalação 

piloto tem ajudado a SOMINCOR a compreender e controlar os factores principais na produção de 

uma pasta adequada para uma deposição superficial. Foi desenvolvido e implementado com detalhe 

um plano de ensaios geotécnicos, com ênfase nos seguintes parâmetros: 

- variação da densidade de pasta em função da profundidade; 

- cinética de secagem da pasta; 

- resistência ao corte, pico e residual, em função da profundidade; 

- desenvolvimento da resistência de corte com o tempo; e 

- tensão na pasta em função da profundidade. 

Além destes ensaios, a monitorização diária do pH e condutividade das águas não tem mostrado 

efeitos negativos dentro e fora da zona de ensaio. 

O estudo incluiu o fecho ambiental da zona do ensaio piloto. Foram considerados três cenários para 

a cobertura. Cada cenário representa uma filosofia de cobertura diferente, com monitorização a 

longo prazo para determinação da eficácia de cada uma na minimização do potencial impacte 

ambiental dos rejeitados depositados. 

As três opções incluem uma cobertura tradicional com uma camada de baixa permeabilidade, e duas 

opções alternativas que utilizam materiais naturais para prevenir ou minimizar a oxidação através 

da exclusão de água e/ou oxigénio. Após o fecho e cobertura da zona, foi efectuado um estudo de 

viabilidade. 

No Anexo 4.2 apresenta-se uma síntese ilustrada do ensaio piloto do Projecto de Deposição em 

Pasta. 

6.2.2.4 -  Instalação industrial de produção de pasta 

6.2.2.4.1 - Descrição da instalação 

O arranjo geral (planta e cortes) da instalação industrial para produção da pasta é apresentado no 

Desenho n.º 81.10.32.013 (Anexo 4.3). 

A instalação de produção de pasta será desenvolvida à volta do espessador DCT (TK-02), de 17 m 

de diâmetro, de acordo com o recomendado pela Door Oliver Eimco, fabricante do mesmo.  

A polpa de rejeitados, que é bombeada da lavaria para a BCL através das tubagens de rejeitados, 

será descarregada no tanque de armazenamento de rejeitados (TK-01), localizado antes do DCT, 
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através de picagens a instalar nas condutas de rejeitados. A alimentação deste tanque é controlada 

de modo a que nunca seja possível o seu transbordo. 

A polpa poderá ser constituída pelo overflow dos ciclones (fracção fina) ou pelos rejeitados totais, 

conforme esteja ou não em funcionamento a central de fabrico de pasta para a mina. 

 Este tanque de armazenamento de rejeitados permitirá um período curto de homogeneização para 

minimização de flutuações da polpa de alimentação.  

Do tanque de rejeitados, a polpa será bombeada para o espessador DCT. Dentro do espessador o 

excesso de água é retirado e será produzida uma pasta contendo 64% ou 76% de sólidos, conforme 

a alimentação do espessador seja feita com o overflow dos ciclones ou com os rejeitados totais, 

respectivamente. Nesta operação será utilizado um floculante. 

A pasta produzida será bombeada através da conduta de distribuição para as células de deposição. 

As bombas a utilizar serão uma bomba de diafragma de deslocamento positivo (Bomba GEHO) e 

uma bomba centrífuga.  

A água sobrenadante (overflow) do DCT passará para um tanque de armazenamento (TK–03) antes 

de ser reutilizada no processo industrial. 

A localização da instalação industrial de produção da pasta e a configuração das células a construir 

na Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo estão representadas no Desenho n.º 81.10.32.014 

(Anexo 4.3). 

As implantação e dimensões e dos diferentes equipamentos estão representadas no Desenho 

n.º 81.10.32.015 (Anexo 4.3). 

6.2.2.4.2 - Controlo da instalação 

A instalação proposta para produção industrial de pasta é totalmente automática. 

O principal objectivo do sistema de controlo é produzir, de uma forma consistente, uma pasta de 

alta qualidade, facilitando a sua deposição. 

Os componentes principais desta instalação são os rejeitados recebidos do tanque, o espessador 

DCT, o sistema de floculante associado, a bomba GEHO e a conduta de distribuição de pasta.  

Será instalada uma sala de controlo (ver Desenho n.º 81.10.32.013, Anexo 4.3), junto ao centro 

motor de controlo, muito perto do DCT, operada apenas por um único trabalhador. Um sistema 

PLC, tal como uma unidade Siemens série S7, juntamente com um Human Machine Interface Panel 

(HMIP), será ligado a um contador I / O desenhado para este tipo de instalação. O HIMP será 
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gerido através de “janelas”, o que o torna de fácil operação permitindo uma excelente interface com 

o operador quando necessário.  

Os controlos primários dos loops serão: 

- Nível de controlo entre os rejeitados recebidos no tanque (TK–01): na eventualidade de 

níveis elevados os rejeitados serão desviados para o actual sistema de conduta da Barragem 

do Cerro do Lobo; 

- Controlo do nível de lamas do leito do espessador: será o controlo quando da divisão do 

percurso entre a bomba de descarga de pasta (P–03) e as bombas de alimentação do 

espessador de (P–01 / A&B). O objectivo é a manutenção de uma altura constante do leito 

de lamas;  

- Controlo da taxa de assentamento da polpa: será efectuada uma amostragem contínua do 

sedimento do tanque de alimentação do espessador, sendo a quantidade de floculante 

adicionada automaticamente, de modo a se obter uma taxa de assentamento constante. 

Existirão ainda vários loops secundários de controlo, tais como, por exemplo, os necessários na 

instalação de preparação do floculante. 

Existem factores variáveis que tornarão o objectivo de produção de pasta de alta qualidade um 

desafio, sendo o principal a variação da composição da polpa de rejeitados de alimentação do DCT. 

 No entanto, com a selecção e recepção de equipamento apropriado, uma completa amostragem, 

uma boa compreensão do sistema e seguimento adequado da filosofia de controlo, será possível 

produzir, em cerca de 85% do tempo, pasta de boa qualidade. 

 Contudo, haverá ocasiões em que a pasta ficará fora dos parâmetros aceitáveis, não sendo de boa 

qualidade. Quando tal acontecer a instalação está preparada para que esta pasta seja desviada para 

uma célula em stand-by, ou para a BCL, sem ser necessário recorrer a paragens de funcionamento 

do espessador. É deste modo garantido um funcionamento contínuo da instalação de produção de 

pasta, o que se traduz num benefício para o funcionamento do espessador DCT.  

6.2.2.4.3 - Localização da conduta de distribuição da pasta 

A conduta de pasta será instalada ou ao longo da parede da Barragem de Rejeitados ou, se possível, 

ao longo das bermas das células de pasta. A solução final será tomada de modo a garantir a máxima 

flexibilidade e a mínima distância de bombagem. Antecipa-se que a conduta não terá mais de 3km, 

o que foi assumido no Projecto. Foi aliás a distância máxima e a natureza física do produto pasta 

que ditaram que a bomba de deslocamento positivo (GEHO) seja a mais apropriada para a descarga 

da pasta em todos os extremos da BCL.  
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No plano proposto de fecho da Barragem de Rejeitados e no layout das células (Desenho 

n.º 81.10.32.014, no Anexo 4.3), uma vez que a pasta é depositada de célula em célula de nordeste 

para sudoeste da barragem, a conduta deslocar-se-á ao longo da superfície, localizando-se perto das 

novas células de deposição. Isto permitirá um melhor controlo diário da operação de deposição em 

cada uma das células, bem como a redução dos custos de investimento. Comparada com a opção de 

uma conduta em círculo completo à volta da barragem, o custo de “extensão” nesta opção, será 40% 

a 50% do custo da opção em círculo. É importante notar que, mesmo pensando no custo de 

realocação da conduta associada à solução proposta, digamos, todos os dois anos, haverá no entanto 

uma redução do custo de bombagem, resultante desta, dado que esta opção resulta num melhor 

direccionamento da conduta, minimizando descidas de pressão e reduzindo consumos de energia. 

Estas reduções de custos farão desaparecer parcialmente os custos de realocação. 

6.2.2.5 -  Grau de desenvolvimento do Projecto 

O Projecto da Deposição em Pasta encontra-se em fase de Estudo de Viabilidade (vd. Feasability 

Study of Expansion of Cerro do Lobo Tailings Facility Using Paste / Thickened Tailings Technol-

ogy (Março de 2007), apresentado como documento complementar do EIA). 

Informações complementares e mais detalhadas sobre o projecto de deposição de rejeitados em 

pasta e sobre a construção da unidade industrial para o fabrico da mesma estão disponíveis nos 

seguintes documentos: 

- Report on Alternative Tailings Disposal Using Paste Tailings for the Cerro do Lobo Tailings 

Facility at Neves–Corvo Mine, Golder Associates, November 2003; 

- SOMINCOR Tailings Disposal Project Pilot Trial – Paste Thickening of Tailings for Sur-

face Stacking, Dorr-Oliver Eimco, November 2003; 

- Paste Disposal at SOMINCOR, Golder associates, January 2006. 

6.2.2.6 -  Síntese das principais conclusões do Estudo de Viabilidade do Projecto de 
Deposição em Pasta 

Apesar da deposição sub-aquática de rejeitados praticada actualmente na SOMINCOR, ter desde o 

início assegurado o armazenamento dos rejeitados em condições de segurança, há necessidade de 

aumentar a actual capacidade de armazenamento da Barragem do Cerro do Lobo, para prolongar a 

sua vida útil até ao final da exploração da mina. 

Com este objectivo, foram estudadas diversas opções com vista ao aumento da capacidade de 

armazenamento da Barragem de Rejeitados, entre as quais se incluem: 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 130/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

- A construção de uma nova Barragem de Rejeitados que estivesse operacional a partir de 

2011, altura em que Barragem do Cerro do Lobo atinge o final da sua vida útil; 

- Um novo alteamento da Barragem do Cerro do Lobo, hipótese não prevista no projecto 

inicial, de grande dificuldade técnica e elevados custos de investimento;  

- A alteração das características dos rejeitados depositados actualmente na Barragem do Cerro 

do Lobo, de modo a permitir o seu armazenamento em maior quantidade, ocupando a 

mesma área. 

Atendendo ao elevado teor em sulfuretos reactivos dos rejeitados produzidos no Complexo Mineiro 

de Neves–Corvo, a SOMINCOR optou desde o início da sua actividade pela deposição sub-aquática 

dos rejeitados, de modo a minimizar a formação de sulfatos por oxidação dos sulfuretos. Este 

método tem sido utilizado com sucesso; porém, a actual capacidade de armazenamento da 

Barragem do Cerro do Lobo não permitirá a deposição de todos os rejeitados previsivelmente 

produzidos até ao final da exploração da mina (2022), pois foi dimensionada para a exploração da 

mina até 2011, visto que a sua vida útil tinha sido estimada até 2009, à data de elaboração do 

projecto da barragem. Um novo alteamento, não previsto no projecto inicial, além de ter um custo 

muito elevado e ser tecnicamente complexo, poderá gerar constrangimentos a nível da segurança da 

barragem. 

Pelas razões anteriormente expostas foi avaliada a viabilidade da deposição em pasta dos rejeitados 

até ao final de vida da mina (2022). Desde 1998 a SOMINCOR tem vindo a operar uma unidade de 

produção de backfill para o enchimento das zonas desmontadas da mina. A possibilidade de 

depositar os rejeitados produzidos até 2022 na Barragem de Cerro do Lobo, sem recorrer a novo 

alteamento, foi uma das razões que levaram ao estudo da viabilidade da deposição em pasta. 

A deposição sub-aérea dos rejeitados evoluiu a partir da tecnologia de backfill utilizada para 

enchimento das zonas desmontadas da mina. Como consequência da necessidade de produzir 

rejeitados com menor percentagem de água, foi desenvolvida a tecnologia de desidratação centrada 

num espessador de cone profundo. Neste processo são geralmente adicionados floculantes e 

coagulantes aos rejeitados ou ao espessador para diminuir o teor em água e aumentar a densidade da 

pasta.  

O tipo de aditivo utilizado reflecte-se no comportamento dos rejeitados, quando estes são 

bombeados através de tubagens e descarregados no local de armazenamento. 

A maior viscosidade dos rejeitados, em resultado da sua desidratação, requer a utilização de bombas 

de deslocamento positivo para transportar a pasta, o que limita em termos económicos a distância a 

que esta pode ser transportada. 
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A performance ambiental e a estabilidade geoquímica dos rejeitados depositados são alguns dos 

principais aspectos focados no estudo como garantia da viabilidade do projecto.  

O estudo demonstra que a utilização da tecnologia de deposição em pasta dos rejeitados da Mina de 

Neves–Corvo é tecnicamente viável e pode ser utilizada para assegurar a deposição dos rejeitados 

na Barragem de Cerro do Lobo até ao final de vida da mina (2022). 

As principais conclusões do estudo de viabilidade são as seguintes:  

- A densidade média estimada da pasta produzida durante o período experimental foi 

1,85 t/m3, por oposição a uma densidade média de 1,59 t/m3 para os rejeitados depositados 

actualmente na barragem; 

- O aumento da densidade dos rejeitados quando depositados sob a forma de pasta representa 

um incremento de 16% na capacidade de armazenamento do aterro; 

- A uma maior densidade de deposição da pasta corresponde uma menor permeabilidade, 

aspecto fundamental na redução da infiltração de água nos rejeitados e na redução, a longo 

prazo, da infiltração proveniente da Barragem do Cerro do Lobo; 

- A monitorização das células de deposição durante o período experimental revelou que a 

oxidação da pasta de rejeitados apenas ocorre nos primeiros 100 a 250 mm, em células onde 

a cobertura foi aplicada após seis meses de exposição. Os resultados mostram também que 

não há impacte na qualidade da água, uma vez que prevêem que a oxidação da pasta seja 

reduzida ou nula; 

- Os resultados sugerem igualmente que um apropriado esquema sequencial de enchimento e 

cobertura da Barragem do Cerro do Lobo, permitirá o prolongamento da sua vida útil até 

2022, não causando impactes significativos decorrentes da formação de ácidos e lixiviação 

de metais no ambiente envolvente; 

- A modelação efectuada no âmbito do estudo de viabilidade permitiu concluir que os 

impactes de longo prazo que se fazem sentir na envolvente de uma instalação de deposição 

de rejeitados sob a forma de pasta, em que as células tenham sido cobertas com uma camada 

de material de baixa permeabilidade, são menos nocivos que aqueles que se verificam na 

envolvente de uma instalação onde é feita a deposição sub-aquática de rejeitados.  

O estudo de viabilidade refere ainda que a estimativa efectuada para a vida útil da Barragem de 

Rejeitados com a implementação da deposição em pasta foi baseada em superfícies de pasta cujos 

ângulos de deposição não foram consistentemente obtidos durante o período experimental, em 

particular durante o Inverno. Assim, a monitorização das características da pasta produzida e da sua 

performance física deverá ser realizada de modo a assegurar que os requisitos da deposição dos 
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rejeitados são satisfeitos a longo prazo. 

O estudo de viabilidade inclui também uma avaliação de risco decorrente da alteração do método de 

deposição dos rejeitados, de sub-aquático para sub-aéreo, indicando que não existem riscos 

adicionais para o ambiente, a segurança e a saúde pública. 

6.2.2.7 -  Vantagens do processo de deposição em pasta 

A utilização de deposição em pasta na SOMINCOR terá as seguintes vantagens:  

- Evitar a necessidade de novos alteamentos da BCL e/ou a necessidade de construir uma 

nova barragem; 

- Reduzir o impacte ambiental futuro na área envolvente; 

- Permitir a implementação de um plano de fecho em simultâneo com a operação, e incorporar 

o escombro na Barragem de Rejeitados; 

- Reduzir os riscos ambiental e geotécnico associados a uma barragem de água, através da 

alteração faseada para deposição em ‘seco’; 

- Permitir o fecho e a reabilitação de mais de metade da barragem na altura do final da vida 

produtiva da mina. 

6.2.3 -  Projectos de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco e de 
ampliação para para 1 Mt/ano  

6.2.3.1 -  Considerações gerais 

A Lavaria de Zinco, que já está em operação desde Junho de 2006, foi já referida no subcapítulo 

2.2.2. 

Em 2006 a SOMINCOR, para além da sua produção tradicional de concentrados de cobre, iniciou 

um novo ciclo no seu processo produtivo com a produção de concentrados de zinco e chumbo, a 

partir do tratamento de minérios complexos polimetálicos: 

- Minério MCZ – trata-se de um tipo de minério maciço que apresenta teores de cobre 

superiores a 2,0% e teores de zinco superiores a 3,5%. O tratamento deste minério, por 

flutuação diferencial, permitirá a obtenção de concentrados de cobre e zinco. O cobre será 

recuperado como um concentrado de desbaste e bombeado para a lavaria do cobre para 

tratamento conjunto com os minérios de cobre; 
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- Minério MZ – trata-se de minérios maciços com teores de zinco superiores a 3,5%, que 

podem apresentar teores de chumbo com valores por vezes apreciáveis, pelo que, para além 

de concentrados de zinco, se prevê a produção de concentrados de chumbo. 

Esses dois tipos de minério serão tratados por campanhas, na Lavaria do Zinco. 

O tratamento desses minérios complexos consiste na moagem e flutuação diferencial Cu / Pb / Zn a 

realizar na ex–Lavaria de Estanho, utilizando a linha de tratamento dos mineiros MS, desactivada 

desde 2001, por esgotamento das reservas daquele tipo de minério. Para tal, a lavaria de Estanho foi 

convertida em Lavaria de Zinco através da realização de trabalhos de “revamping” dos diversos 

equipamentos já existentes no interior da lavaria.  

Assim, considera-se não existir alteração da actividade, pois estava prevista e contratualizada desde 

o início a exploração de minérios de zinco e chumbo. 

Os projectos em análise dizem respeito às alterações da Lavaria de Zinco que serão executadas 

em duas fases: 

- Fase 1 – Alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco, ficando, até 2009, a lavaria 

com uma capacidade para tratamento de 350 000 t de minério/ano; 

- Fase 2 – Ampliação da capacidade da Lavaria de Zinco para tratamento de 1 Mt de 

minério/ano. 

6.2.3.2 -  Descrição do processo e critérios de dimensionamento 

Na Fase 1 todas as alterações serão efectuadas a nível dos equipamentos já existentes no interior da 

Lavaria. 

Na Fase 2, a implementação de um novo moinho de bolas, num local adjacente às instalações, 

actualmente ocupado por espessadores anteriormente utilizados no tratamento do minério de 

estanho, e que serão desmantelados nesta fase, implica a construção de um edifício, e 

correspondente aumento da área coberta em cerca de 400 m2, o que corresponde a um incremento 

de aproximadamente 8% da área coberta da lavaria actualmente existente. 

As restantes alterações a efectuar nesta 2ª fase, apesar de incluírem a aquisição, quer de 

equipamentos de britagem e moagem, quer de células de flutuação de elevada capacidade (tank-

cells), serão todas localizadas no interior da Lavaria: 

- Os britadores serão instalados nas actuais instalações de britagem. 
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- O moinho adicional será instalado numa zona adjacente ao edifício da Lavaria, actualmente 

ocupado por espessadores utilizados no tratamento do minério de estanho, e que serão 

desactivados nesta fase.  

- Os designados tank–cells serão instalados no interior da lavaria, substituindo parte do actual 

Circuito Gravimétrico, do tratamento do minério de estanho, que será igualmente 

desactivado. 

Os critérios de dimensionamento (Quadro 6.5) foram baseados nos resultados obtidos com os 

ensaios laboratoriais e à escala piloto até agora realizados, assim como no estudo de engenharia 

preliminar da empresa finlandesa OUTOKUMPU. 

QUADRO 6.5 

Projecto de alteração da Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento  

CRITÉRIO 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2 

(1 Mt/ano) 

Capacidade, t/a 350 000 1 000 000 

Disponibilidade, % 90 90 

Capacidade Calculada, t/h 44 127 

Capacidade Projectada, t/h 45 150 

O Diagrama da Lavaria de Zinco foi já apresentado na Figura 2.3. 

A Lavaria compreenderá as seguintes áreas: 

a) Deposição em pilha e Retoma; 

b) Britagem Primária, Secundária e Terciária; 

c) Moagem e Classificação; 

d) Flutuação e Remoagem;  

e) Espessamento / Filtração e Carregamento de concentrados; 

f) Rejeitados. 

a) DEPOSIÇÃO EM PILHA E RETOMA 

 Os minérios provenientes do fundo da mina, britados a – 300 mm, serão depositados 

segundo o tipo de minério, MCZ ou MZ, no parque de minérios (Figura 6.10), nos pontos de 

descarga utilizados anteriormente para os minérios RT e MS, de modo a serem tratados 

separadamente por campanhas. 
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FIGURA 6.10 

Vista do parque de minérios, com o sistema de deposição em pilha em primeiro plano 

 A retoma de minério da pilha será efectuada utilizando a pá carregadora, que descarrega o 

minério numa torva de alimentação à britagem. Essa alimentação é feita via um alimentador 

APRON de 1,0 m × 5,0 m que descarrega no Tapete n.º 1 com uma largura de 1 000 mm, o 

qual alimenta a britagem. 

 Estes equipamentos são os actualmente existentes e estão em funcionamento. 

b) BRITAGEM PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 Na Figura 6.11 apresenta-se o fluxograma da Britagem para as duas fases. 
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FIGURA 6.11 

Fluxograma da britagem na Lavaria de Zinco 

 Em ambas as fases, o Tapete n.º 1 descarrega o minério no britador primário, um britador de 

maxilas de 750 mm × 500 mm, com uma descarga de 50 mm de abertura. 
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 O produto da britagem primária, com d100 = 50 mm, é descarregado no Tapete n.º 2 através 

do qual passa ao britador secundário, um britador Standard modelo H400. O produto da 

britagem secundária, com d100 = 20 mm, é descarregado num crivo com 1,20 m × 2,40 m 

de deck simples, com redes anti-colmatantes com malha de 14 mm.  

 Na Fase 2, o supra-crivo com d100  > 10 mm alimenta um terceiro estágio de britagem, para o 

qual é necessária a aquisição de um britador terciário modelo HP300 – com capacidade 

para 300 t/h – cuja descarga recircula para o crivo, via Tapete n.º 3 e Tapete n.º 4. 

 O infra-crivo com d100 < 19 mm, que constitui o produto final da britagem é transportado 

pelo Tapete n.º 5 e descarregado nos dois silos de alimentação da moagem, via um tapete 

reversível, o Tapete n.º 6. 

 Para a capacidade de 1 000 000 t/ano, para além do referido britador terciário, será 

necessário um novo arranjo dos crivos para um corte mais grosseiro de 12 para 19 mm. 

 Os critérios de dimensionamento do sistema de britagem são os que se apresentam no  

Quadro 6.6. 

QUADRO 6.6 

Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento do sistema de britagem   

CRITÉRIO 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2  

(1 Mt/ano) 

Dias / Ano de Operação, dias 330 330 

Turnos / Dia de Operação, turnos 2 2 

Horas / Turno de Operação, hora 6 6 

Capacidade Calculada, t/h 88 252 

Capacidade Projectada, t/h 100 300 

Granulometria da Alimentação, mm 250 300 

d100 do Primário, mm 50 50 

Taxa de Alimentação da britagem Secundária, t/h 100 250 

d100 do Secundário, mm 20 20 

 Taxa de Alimentação da britagem Terciária, t/h - 300 

d100 do Produto da Britagem 12 19 

c) MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO 
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 Nas Figuras 6.12 e 6.13 apresenta-se o fluxograma da Moagem, respectivamente para a 

Fase 1 e para a Fase 2 da Lavaria de Zinco. 

Silo

Silo

Moinho 

Primário
Moinho 

Secundário

Britagem

Condicionamento e 

Arejamento

(Circuito de Flutuação de 

Cobre ou de Chumbo)

 

FIGURA 6.12 

Fluxograma da moagem na Lavaria de Zinco na Fase 1 

 

Silo

Silo

Moinho Barras

Britagem

Condicionamento e Arejamento

(Circuito de Flutuação de Cobre ou de 

Chumbo)

Moinho Bolas

Secundário A

Moinho Bolas

Secundário B

Moinho Bolas

Primário

 

FIGURA 6.13 

Fluxograma da moagem na Lavaria de Zinco na Fase 2 

 Em qualquer das fases, o circuito de moagem é constituído por dois estágios de moagem. 

 O produto da britagem em qualquer dos silos alimenta a moagem através de alimentadores 

de correia, que descarregam no Tapete n.º 9.  
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 Na Fase 1 esse tapete alimenta o moinho primário de bolas, com D × L = 3,0 m × 4,0 m, 

accionado por um motor de 450 kW, operando em circuito fechado com um ciclone de 

380 mm de diâmetro.  

 O espessado do ciclone primário (Underflow) recircula para o moinho e o transbordo 

(Overflow) gravita para a sump de descarga do Moinho Secundário, que alimenta a bateria 

de ciclones secundários com 250 mm de diâmetro.  

 O espessado desses ciclones secundários alimenta o Moinho Secundário, com D × L = 

= 3,0 m × 4,0 m, accionado por um motor de 450 kW. 

 Na Fase 2 esse tapete alimentará o Moinho de Barras, operando em circuito aberto 

(existente). O produto do Moinho de Barras alimentará um circuito fechado com uma bateria 

de ciclones de 500 mm de diâmetro, e o Moinho Primário (de Bolas), com D × L = 4,0 m × 

× 5,6 m, accionado por um motor de 1 000 kW (equipamento a adquirir e implementar).  

 O espessado do ciclone primário (underflow) recircula para o moinho e o transbordo 

(overflow) gravita para o circuito de moagem secundário, constituído por dois moinhos de 

bolas (existentes), em circuito fechado com duas baterias de ciclones secundários com 250 

mm de diâmetro.  

 O espessado desses ciclones secundários recircula para os moinhos, com D × L = 3,0 m × 

× 4,0 m accionados por motores de 450 kW. 

 Em síntese, nesta fase será necessário adquirir um novo moinho primário de bolas, com 

D × L = 4,0 m × 5,6 m e uma potência instalada de 1 000 kW. O moinho de remoagem de 

zinco existente será reconvertido em moinho secundário e o moinho primário existente será 

reconvertido em moinho de barras.  

 Em ambas as fases, o Transbordo (overflow) dos ciclones secundários com uma 

granulometria d80 = 45-50 micra, constitui o produto da moagem, que alimenta a flutuação. 

 É no estágio de moagem secundária que se adiciona o Metabissulfito de Sódio – MBS (de-

pressor da Blenda). 

 Os critérios de dimensionamento do sistema de moagem são os que se apresentam no  

Quadro 6.7. 
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d) FLUTUAÇÃO E REMOAGEM 

 Na a Fase 1 do Projecto as células de flutuação actualmente existentes são suficientes para a 

flutuação.  

 

QUADRO 6.7 

Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento do sistema de moagem   

CRITÉRIO 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2  

(1 Mt/ano) 

Taxa de Alimentação, t/h 45 130 

Granulometria da Alimentação, mm 10 19 

Granulometria do Produto, microns (K80) 50 50 

Work Index (Bond), kWh/t 12 12 

Moinhos   

Arranjo da Moagem M.Bolas – M.Bolas M.Barras – M.Bolas – 2 × M.Bolas 

Moinho de Barras - D3,0 × 4,0 

Potência do Moinho de Barras, kW - 450 

Moinho Primário D3,0 × 4,0 D4,0 × 5,6 

Potência do Moinho Primário, kW 450 1 000 

Moinho Secundário D3,0 × 4,0 2 × D3,0 × 4,0 

Potência do Moinho Secundário, kW 450 2 × 450 

 Na Fase 2 do Projecto, o maior volume de caudais impõe a necessidade de substituir, nos 

estágios de Desbastes, as células de 8 m3 existentes por células de maior capacidade. Prevê- 

-se a utilização de células de 30 m3 a instalar dentro do próprio edifício da Lavaria do Zinco, 

numa área actualmente ocupada por mesas, as quais estão desactivadas. 

 O fluxograma do circuito de flutuação manter-se-á inalterado. Devido ao formato destas 

novas células de flutuação, será necessário proceder-se ao alteamento desta área do edifício.  

 O produto da moagem, com uma % SP (percentagem de sólidos em peso) = 35%, é enviado, 

por gravidade, para as duas células de arejamento com volume 8 m3 cada. Após arejamento, 

conforme o tipo de minério a tratar, um sistema de válvulas manuais permitirá alimentar os 

circuitos de flutuação previstos: 

d.1)  Flutuação diferencial Cobre / Zinco, no caso do minério MCZ; 

d.2)  Flutuação diferencial Chumbo /Zinco, no caso do minério MZ; 
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d.3) Flutuação diferencial Cobre/Chumbo/Zinco, no caso dos minérios MZ com teores 

recuperáveis de cobre (Cu > 0,80). 

d.1) FLUTUAÇÃO DIFERENCIAL COBRE / ZINCO, NO CASO DO MINÉRIO MCZ 

Neste circuito, a utilizar no caso do tratamento do minério MCZ, o Circuito de Flutuação 

do Chumbo não é utilizado; a polpa, após arejamento, é bombeada para um condicionador 

(de 6 m3, existente, na Fase 1 e de 18 m3, a instalar, na Fase 2) no qual é adicionado o 

colector do Cobre. Daí gravita para o Desbaste do Cobre. 

Na Fase 1 o Desbaste do Cobre é constituído por dois bancos de células com 3 + 4 células 

de 8 m3.  

O Concentrado do Desbaste do Cobre é bombeado para a Lavaria do Cobre, para 

relavagem conjunta com os minérios de cobre tratados naquela lavaria. 

Na Fase 2 o Desbaste do Cobre terá uma capacidade de 140 m3 (constituída por células a 

serem adquiridas e implementadas).  

O concentrado do Desbaste de Cobre é bombeado para a Relavagem do Cobre, actuais 

bancos que constituem o Desbaste do Cobre. O concentrado desta relavagem é bombeado 

para a Lavaria do Cobre, para concentração conjunta com os minérios de cobre tratados 

naquela lavaria. 

Em ambas as fases, o Rejeitado do Cobre, após adição de cal para regulação do pH na 

caixa de descarga, é enviado para o circuito de flutuação do zinco no qual a polpa é 

bombeada para dois estágios de condicionamento, respectivamente com CuSO4 (activador 

da Blenda) e AmilXantato de Potássio (colector). 

Do 2º Condicionador a polpa gravita para o estágio de flutuação de Desbaste constituído, 

na Fase 1, por três bancos de Flutuação, existentes, com 4 + 3 + 3 células de 8 m3 e, na 

Fase 2, por um banco de seis células de 30 m3 cada (a serem adquiridas e implementadas). 

O concentrado destas células – Concentrado do Desbaste do Zinco – alimenta o circuito 

de Remoagem do zinco, enquanto que o rejeitado – Rejeitado Grosseiro – constitui o 

primeiro fluxo do rejeitado final do Zinco. 

Na Fase 1 o circuito da Remoagem é constituído por um moinho D × L = 3,0 m × 4,0 m, 

accionado por um motor de 450 kW, operando em circuito fechado com uma bateria de 

ciclones de 125 mm.  
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O espessado dos ciclones alimenta o moinho de remoagem e o transbordo dos ciclones, 

com K80 = 15–20 micra, constitui a alimentação do Desbaste da Flutuação do Produto 

Remoído (DPR) constituído por dois bancos de 4 + 5 células de 8 m3 (existentes). 

Na Fase 2 o circuito da Remoagem será constituído por um moinho vertical (stirred mill), a 

dimensionar. Este moinho irá operar em circuito fechado com uma bateria de ciclones de 

125 mm.  

O espessado dos ciclones recircula para o moinho de remoagem e o transbordo dos 

ciclones com d80 = 15-20 micra, constitui a alimentação do Desbaste da Flutuação do 

Produto Remoído (DPR), constituído por dois bancos de células de 30 m3, com um 

arranjo de 5 + 4 (a serem adquiridas e implementadas). 

Em síntese, nesta fase será ainda necessária a aquisição de dois moinhos verticais de alta 

intensidade (stirred mills) e respectivas instalações auxiliares. 

Na Figura 6.14 apresenta-se o diagrama da Lavaria de Zinco para o tratamento do minério 

MCZ. 

DIAGRAMA DA LAVARIA DE ZINCO - Minério MCZ
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FIGURA 6.14 

Diagrama da  Lavaria de Zinco para o tratamento do Minério MCZ 

O Concentrado do DPR alimenta a 1ª Relavagem, enquanto que o rejeitado é esgotado no 

Acabamento do DPR, constituído por um banco de quatro células de 8 m3. O Concentrado 

do Acabamento do DPR recircula para a remoagem e o seu rejeitado – Rejeitado Fino, 

conjuntamente com o Rejeitado Grosseiro, constitui o Rejeitado Final do Zinco. 
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A 1ª Relavagem, constituída na Fase 1 por dois bancos de 4 + 3 células de 8 m3 e na Fase 2 

por um banco de cinco células de 30 m3 (a serem adquiridas e implementadas), é 

alimentada pelo concentrado do DPR e pelo Rejeitado da 2ª Relavagem.  

O Concentrado da 1ª Relavagem alimenta a 2ª Relavagem, enquanto que o Rejeitado da 

1ª Relavagem recircula para a Remoagem. 

A 2ª Relavagem, constituída, na Fase 1, por um banco de 5 células de 8 m3 e, na Fase 2, 

por 3 bancos de 4 + 3 + 5 células de 8 m3 (existentes, actuais 1ª e 2ª relavagens), é 

alimentada pelo concentrado da 1ª Relavagem e pelo Rejeitado da 3ª Relavagem. O 

Concentrado da 2ª Relavagem alimenta a 3ª Relavagem e o rejeitado, conforme já 

referido, recircula para a alimentação da 1ª Relavagem. 

A 3ª Relavagem, constituída, na Fase 1, por um banco de sete células de 3 m3, será 

constituída, na Fase 2, por dois bancos de 4 + 5 células de 8 m3 (existentes, actuais 1º e 2º 

bancos do DPR). O concentrado da 3ª Relavagem constitui o Concentrado Final de Zinco 

que é bombeado para o espessador com 17,5 m de diâmetro (existente). O rejeitado da 3ª 

Relavagem recircula para a alimentação da 2ª Relavagem. 

Os critérios de dimensionamento do sistema de flutuação diferencial Cobre / Zinco são os 

que se apresentam nos Quadros 6.8 e 6.9, respectivamente para a flutuação do cobre e para 

a flutuação do zinco. 

Os teores de cobre referem-se ao minério MCZ, que constituem os dados de referência 

para dimensionamento do Circuito de Desbaste do Cobre. 

QUADRO 6.8 

Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento do sistema de flutuação diferencial 

Cobre / Zinco – Flutuação do Cobre 

FLUTUAÇÃO DO Cu 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2  

(1 Mt/ano) 

Teor de Alimentação, %Cu 5,35 5,35 

Teor do Concentrado do Desbaste, %Cu 13 13 

Recuperação de Cobre, %Rec 90 70 

Desbaste   

Sólidos em Peso na Alimentação, % 35 35 

Alimentação, m3/h 112 325 

Concentrado do Desbaste, m3/h 40 116 

Tempo de Residência, min 26 26 
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Volume Necessário de Células, m3 48 140 

Células 6 × 8 m3 5 × 30 m3 

Relavagem   

Volume Necessário de Células, m3 – 50 m3 

Células – 7 × 8 m3 

 

QUADRO 6.9 

Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento do sistema de flutuação diferencial 

Cobre / Zinco – Flutuação do Zinco 

FLUTUAÇÃO DO Zn 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2 

(1Mt/ano) 

Teor de Alimentação, % Zn 10 3,0 

Teor do Concentrado, % Zn 50 50 

Recuperação de Zinco, % Rec 80 80 

Desbaste   

% Sólidos em Peso na Alimentação, % 40 40 

Alimentação, m3/h 90 260 

Tempo de Residência, min 40 40 

Volume de Células, m3 60 180 

Células 10 × 8m3 6 × 30m3 

DPR   

% Sólidos em Peso na Alimentação, % 25 25 

Alimentação, m3/h 112 325 

Tempo de Residência, min 50 50 

Volume de Células, m3 93 270 

Células 13 × 8m3 9 × 30m3 

1ª Relavagem   

Alimentação, m3/h 70 203 

Tempo de Residência, min 38 38 

Volume de Células, m3 45 130 

Células 7 × 8m3 5 × 30m3 

2ª Relavagem   

Alimentação, m3/h 60 174 

Tempo de Residência, min 30 30 

Volume de Células, m3 30 90 

Células 5 × 8m3 12 × 8m3 

3ª Relavagem   
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Alimentação, m3/h 48 140 

Tempo de Residência, min 23 23 

Volume de Células, m3 18 60 

Células 7 × 3m3 9 × 8m3 

 

 

d.2) FLUTUAÇÃO DIFERENCIAL CHUMBO / ZINCO, NO CASO DO MINÉRIO MZ 

No caso do tratamento do minério MZ, sem cobre (teor < 0,8% Cu), mediante um sistema 

de válvulas, a polpa, após o arejamento, é desviada directamente para o circuito de 

flutuação do chumbo (Figura 6.15). Nesse circuito a polpa é condicionada num 

condicionador de 8 m3, existente, na Fase 1 e de 26 m3, a adquirir e implementar, na Fase 

2) com o colector Aerophine 3418A, gravitando para o Desbaste do Chumbo constituído, 

na Fase 1, por um banco de cinco células de 8 m3 e, na Fase 2, por um banco de quatro 

células de 30 m3. 

O Concentrado do Desbaste do Chumbo alimenta a Remoagem do Chumbo e o rejeitado 

constitui o Rejeitado Grosseiro do Chumbo. 

Na Figura 6.15 apresenta-se o diagrama da Lavaria de Zinco para o tratamento do minério 

MZ. 
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DIAGRAMA DA LAVARIA DE ZINCO - Minério MZ
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FIGURA 6.15 

Diagrama da Lavaria de Zinco para o tratamento do minério MZ 

Na Fase 1, o circuito da Remoagem é constituído por um moinho D × L = 1,8 m × 3,0 m, 

accionado por um motor de 110 kW, operando em circuito fechado com uma bateria de 

ciclones de 125 mm. O espessado dos ciclones alimenta o moinho de remoagem e o 

transbordo dos ciclones, com K80 = 15-20 micra, constitui a alimentação do Desbaste da 

Flutuação do Produto Remoído (DPR) constituído por um banco de quatro células de 8 m3. 

O Concentrado do DPR alimenta a 1ª Relavagem, enquanto que o rejeitado constitui o 

Rejeitado Fino, o qual, conjuntamente com o Rejeitado Grosseiro, constitui o Rejeitado 

Final do Chumbo. 

Na Fase 2, o circuito da Remoagem será constituído por um moinho vertical (a ser 

dimensionado, adquirido e implementado) operando em circuito fechado com uma bateria 

de ciclones de 125 mm. O espessado dos ciclones recircula para moinho e o transbordo dos 

ciclones com d80 = 15-20 micra, constitui a alimentação do Desbaste da Flutuação do 

Produto Remoído (DPR) constituído por um banco de três células de 30 m3. O 

Concentrado do DPR alimenta a 1ª Relavagem, enquanto que o rejeitado constitui o 

Rejeitado Fino, o qual, conjuntamente com o Rejeitado Grosseiro, constitui o Rejeitado 

Final do Chumbo. 

A 1ª Relavagem, constituída, na Fase 1, por um banco de cinco células de 5 m3, e, na Fa-

se 2, por dois bancos de 5 + 4 células de 8 m3 (existentes, actuais Desbaste Pb e DPR Pb), 

é alimentada pelo concentrado do DPR e pelo Rejeitado da 2ª Relavagem. O Concentrado 
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da 1ª Relavagem alimenta a 2ª Relavagem enquanto que o Rejeitado da 1ª Relavagem 

recircula para a Remoagem. 

A 2ª Relavagem, constituída, na Fase 1, por um banco de cinco células de 3 m3, e, na Fa-

se 2, por dois bancos de 3 + 4 células de 8 m3 (existentes, actuais bancos 1 e 2 do Desbaste 

do Cobre) é alimentada pelo concentrado da 1ª Relavagem e pelo Rejeitado da 3ª 

Relavagem. O Concentrado da 2ª Relavagem alimenta a 3ª Relavagem e o rejeitado, 

conforme já referido, recircula para a alimentação da 1ª Relavagem. 

A 3ª Relavagem é constituída, na Fase 1, por um banco de quatro células de 3 m3, e, na 

Fase 2, por dois bancos de 4 + 5 células de 5 m3 (existentes). O Concentrado da 3ª 

Relavagem alimenta a 4ª Relavagem e o rejeitado recircula para a alimentação da 2ª 

Relavagem. 

A 4ª Relavagem é constituída, na Fase 1, por uma coluna de flutuação D × H = 1,5 m × 

× 10 m e, na Fase 2, por três colunas de flutuação D × H = 1,5 m × 10 m (uma existente, 

outras duas a serem adquiridas e implementadas). O concentrado da 4ª Relavagem 

constitui o Concentrado Final de Chumbo que é bombeado para o espessador com 5,5 m 

de diâmetro. O rejeitado da 4ª Relavagem recircula para a alimentação da 3ª Relavagem. 

O Rejeitado Final do Chumbo, após prévio espessamento a 35% de sólidos num espessador 

de Lamelas, alimenta o circuito de zinco, já descrito. 

Os critérios de dimensionamento do sistema de flutuação diferencial Chumbo / Zinco, para 

a flutuação do chumbo, são os que se apresentam no Quadro 6.10.  

QUADRO 6.10 

Lavaria de Zinco – Critérios de dimensionamento do sistema de flutuação diferencial 

Chumbo / Zinco – Flutuação do Chumbo 

FLUTUAÇÃO DO Pb 
FASE 1 

(350 000 t/ano) 
FASE 2 

(1 Mt/ano) 

Teor de Alimentação, % Pb 2,9 2,9 

Teor do Concentrado, % Pb 55 55 

Recuperação de Chumbo, % Rec 60 60 

Desbaste   

% Sólidos em Peso na Alimentação, % 35 35 

Alimentação, m3/h 112 325 

Tempo de Residência, min 20 20 

Volume de Células, m3 37 108 

Células 5 × 8 m3 4 × 30 m3 
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DPR   

% Sólidos em Peso na Alimentação, % 24 24 

Alimentação, m3/h 68 200 

Tempo de Residência, min 28 28 

Volume de Células, m3 32 93 

Células 4 × 8 m3 3 × 30 m3 

1ª Relavagem   

Alimentação, m3/h 80 232 

Tempo de Residência, min 19 19 

Volume de Células, m3 25 72 

Células 5 × 5 m3 9 × 8 m3 

2ª Relavagem   

Alimentação, m3/h 51 148 

Tempo de Residência, min 18 18 

Volume de Células, m3 15 44 

Células 5 × 3 m3 7 × 8 m3 

3ª Relavagem   

Alimentação, m3/h 50 145 

Tempo de Residência, min 14 14 

Volume de Células, m3 12 35 

Células 4 × 3 m3 9 × 5 m3 

4ª Relavagem (Coluna de Flutuação)   

Alimentação, m3/h 40 116 

Tempo de Residência, min 27 27 

Volume de Células, m3 18 52 

Coluna D1,5 × 10 m 3 × D1,5 × 10 m 

d.3) FLUTUAÇÃO DIFERENCIAL COBRE / CHUMBO / ZINCO, NO CASO DOS MINÉRIOS MZ COM 

TEORES RECUPERÁVEIS DE COBRE (Cu > 0,80) 

Neste caso serão utilizados os circuitos descritos anteriormente e os respectivos critérios de 

dimensionamento. 

Na Figura 6.16 apresenta-se o diagrama da Lavaria de Zinco para o tratamento do minério 

MZ com teores recuperáveis de Cobre. 
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DIAGRAMA DA LAVARIA DE ZINCO - Minério MZ com teor recuperável em Cobre
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FIGURA 6.16 

Diagrama da Lavaria de Zinco para o tratamento do minério MZ 

com teores recuperáveis de Cobre 

e) ESPESSAMENTO / FILTRAÇÃO E CARREGAMENTO DE CONCENTRADOS 

 Na Figura 6.17 apresenta-se o fluxograma que abrange as áreas de Espessamento e Filtração 

de concentrados. 

 A área de espessamento e filtração compreende: 

 e.1) Espessamento e filtração do Concentrado de Zinco; 

 e.2) Espessamento e filtração do Concentrado de Chumbo. 
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FIGURA 6.17 

Fluxograma das áreas de Espessamento e Filtração de concentrados 

e.1) ESPESSAMENTO E FILTRAÇÃO DO CONCENTRADO DE ZINCO 

O concentrado de zinco é bombeado para um espessador convencional de Diâmetro = 

= 17,5 m (Espessador que era utilizado no espessamento do concentrado de cobre, no 

antigo circuito MS, antes da reconversão da lavaria). O Espessado (underflow) do 

espessador é bombeado para um tanque armazenamento da alimentação à filtração do 

Zinco. 

Na Fase 1 a filtração do zinco é realizada numa nova unidade construída na área adjacente 

à ex–Lavaria de Estanho, no local onde estavam instalados os espessadores da pirite, que 

foram removidos.  

Na Fase 2 será adquirida e implementada na mesma área uma nova unidade igual à 

referida. 

O concentrado filtrado é transportado por correia transportadora para um armazém e daí 

carregado com uma pá carregadora para os contentores de concentrado de zinco. 

e.2) ESPESSAMENTO E FILTRAÇÃO DO CONCENTRADO DE CHUMBO 

Dada a pequena produção de concentrado de chumbo, e o consequente tempo de espera 

para o seu embarque, na Fase 1 o espessamento e filtração desse concentrado serão 

efectuados nas instalações de filtração que foram utilizadas para o concentrado de estanho 

flutuado. Na Fase 2, se tal for necessário, será adquirida uma nova instalação de filtração, a 

ser implementada na antiga área de filtração do minério de estanho, entretanto desactivada. 

O concentrado de chumbo é bombeado para um espessador convencional de Diâmetro = 

= 5,5 m, (Espessador que fora utilizado no espessamento do concentrado de estanho 
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flutuado). O Espessado (underflow) do espessador é bombeado para um tanque 

armazenamento da alimentação ao filtro de rolos de pressão. O concentrado após filtração 

é deixado a secar na antiga zona de carregamento do concentrado de estanho, a qual será 

coberta. 

f) REJEITADOS 

O rejeitado final do circuito de zinco constitui o rejeitado final da Lavaria do Zinco, que se 

juntará ao rejeitado final da Lavaria do Cobre. Esse rejeitado final é ciclonado, sendo o 

espessado enviado para as unidades de Backfill e Pastefill (unidades de produção de pasta 

para enchimento das zonas desmontadas da mina). O transbordo da ciclonagem é enviado 

para a Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo, comum às duas Lavarias. 

As quantidades estimadas de rejeitados são apresentadas no Quadro 6.11. 

QUADRO 6.11 

Lavaria de Zinco – Estimativa anual de rejeitados produzidos e depositados na BCL 

MATERIAL 
REJEITADOS 

PRODUZIDOS (t) 

REJEITADOS RECUPERADOS 
PARA PASTE FILL  

(% média) 

REJEITADOS DEPOSITADOS 
NA BARRAGEM 

DO CERRO DO LOBO 
(t) 

Minério MZ – Fase 1 299 250 40 179 550 

Minério MZ – Fase 2 855 000 40 513 000 

6.2.3.3 -  Consumíveis e reagentes 

No Quadro 6.12 apresentam-se, para as duas fases, as estimativas dos consumíveis e reagentes, 

numa base anual. 

Na Fase 1 os reagentes a utilizar no processo são os seguintes: 

- Cal, como regulador do pH; 

- Metabissulfito de Sódio (MBS) – Depressor da blenda e da pirite; 

- Sulfato de Cobre – Activador da Blenda; 

- Aerophine 3418A – Colector selectivo da galena; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Colector do Zinco; 

- Metil Isobutil Carbinol (MIBC) – Espumante. 
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QUADRO 6.12 

Lavaria de Zinco – Estimativa anual de consumíveis e reagentes e respectivos rácios de consumo 

ESTIMATIVA DE CONSUMO ANUAL 
PARÂMETRO 

RÁCIOS DE 
CONSUMO Fase 1 

(350 000 t/ano) 
Fase 2 – 2009 

(1 Mt/ano) 

Minério tratado  350 000 ton 1 000 000 ton 

Produção de concentrado de zinco  50 000 ton 145 000 ton 

Carga moente, kg/ton      

Barras    300 000  

Bolas D = 80 mm 0,720 252 000 kg - kg 

Bolas D = 40 mm 0,700 245 000 kg 700 000 kg 

Bolas D = 30 mm 0,700 245 000 kg 700 000 kg 

Cal (kg/t) 3,500 1 225 000 kg 3 500 000 kg 

Metabissulfito de sódio (kg/t) 0,750 262 500 kg 750 000 kg 

Sulfato de cobre (kg/t) 1,000 350 000 kg 1 000 000 kg 

Aerophine 3418A (kg/t) 0,075 26 250 kg 75 000 kg 

KAX (kg/t) 0,250 87 500 kg 250 000 kg 

Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 0,032 11 200 kg 32 000 kg 

Gasóleo (l/t) 0,110 38 444 l 110 000 L 

Floculante (kg/t) 0,017 6 031 kg 17 000 kg 

Telas (unidades/kg tconcentrado) 1,766 88 unidades 1 510 unidades 

Energia (kW/t) 60.02 21 007 000 kW 60 020 000 kW 

As capacidades de armazenamento dos diversos reagentes, bem como os locais da respectiva 

preparação e distribuição, são os seguintes: 

- Cal – A instalação de preparação é comum à Lavaria do Cobre e à regulação do pH da 

Barragem do Cerro do Lobo. Desta instalação a cal é bombeada para um tanque com 29 m3 

de capacidade, localizado na Lavaria do Zinco, que alimentará o anel de distribuição para os 

diferentes pontos de adição; 

- Metabissulfito de Sódio (MBS) – Este reagente é preparado na área de preparação de 

reagentes da Lavaria do Cobre, utilizando equipamento disponível naquela unidade. Daí será 

bombeado para um tanque de distribuição com 7,85 m3 de capacidade e daí, através de 

bombas doseadoras, para os pontos de adição; 

- Sulfato de Cobre (CuSO4) – Este reagente é preparado na área de preparação de reagentes 

da Lavaria do Cobre, utilizando equipamento disponível naquela unidade. Daí é bombeado 

para dois tanques de distribuição com 7,85 m3 e 6,28 m3, constituindo um total de 14,03 m3 

e daí, através de bombas doseadoras, para os pontos de adição; 
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- Aerophine 3418A – Este colector é preparado localmente, na Lavaria do Zinco, e 

distribuído, através de bombas doseadoras, para os pontos de adição do circuito de chumbo. 

A capacidade de armazenamento é 6,28 m3; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Este colector, de utilização comum na Lavaria do 

Cobre, é preparado na área de preparação de reagentes da Lavaria do Cobre, e bombeado 

para um tanque de distribuição com 7,85 m3 de capacidade e daí, através de bombas 

doseadoras, para os pontos de adição do circuito de flutuação. 

Na Fase 2 mantêm-se os mesmos reagentes utilizados no processo na 1ª Fase. 

A instalação referente aos reagentes, quer de preparação, quer de distribuição será redimensionada 

para os consumos previstos e apresentados no Quadro 6.12. 

6.2.3.4 -  Energia consumida 

A energia a utilizar no processo produtivo é unicamente eléctrica, sendo a estimativa do consumo 

anual de 21 GW, na Fase 1 e de 60 GW na Fase 2. 

6.2.3.5 -  Energia produzida 

A Lavaria não produz energia em nenhuma das fases. 

6.2.3.6 -  Água consumida 

Quer na Fase 1 quer na Fase 2, os rácios de água utilizada manter-se-ão ao mesmo nível do 

existentes antes da alteração da lavaria para o zinco. Cerca de 14% da água utilizada é água nova, 

isto é, não provém de recirculação interna. 

No Quadro 6.13 apresenta-se a estimativa de água consumida em cada uma das fases. 

6.2.3.7 -  Produtos finais da Lavaria 

Está prevista a produção de cerca de 50 000 toneladas de concentrado de zinco na Fase 1 e de  

145 000 toneladas de concentrado de zinco na Fase 2.  

A produção de concentrado de chumbo (sub-produto) é marginal em relação à quantidade de 

concentrado de zinco. A previsão é de que não ultrapassará 1/5 da produção de concentrado de 

zinco, ou seja, 10 000 tna Fase 1 e 29 000 tna Fase 2. 

QUADRO 6.13 

Lavaria de Zinco – Estimativa de consumos de água  
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FASE MATERIAL 
ÁGUA 
TOTAL 
(m3/h) 

ÁGUA 
NOVA 
(m3/h) 

ÁGUA 
RECIRCU-

LADA 
(m3/h) 

ÁGUA 
TOTAL 
(m3/ano) 

ÁGUA 
NOVA 

(m3/ano) 

ÁGUA 
RECIRCU-

LADA 
(m3/ano) 

Antes da alteração, na 
Lavaria de Estanho 

Minério MS 430 65 365 3 774 940 566 240 3 208 700 

Fase 1 Minério MZ 400 54 345 3 108 824 422 800 2 686 024 

Fase 2 Minério MZ 1 128 153 975 8 882 353 1 208 000 7 674 353 

6.2.3.8 -  Equipamento da Lavaria 
 

Na Fase 1 o equipamento novo a ser adquirido é o seguinte: 

- Analisador de Teores on-line COURIER 6SL;  

- Filtro de polpa Sala, e instalações auxiliares (sala de controle, transporte dos concentrados); 

- Coluna de Flutuação. 

Todo o restante equipamento necessário para tratamento dos minérios de zinco é o existente, e está 

actualmente a ser revisto e recuperado. 

Na Fase 2 o equipamento novo a ser adquirido é o seguinte: 

- Um britador terceário, modelo HP300 (capacidade 300 t/h); 

- Seis bancos de células de flutuação (5 + 6 + 9 + 5 + 4 + 3) de 30 m3 unitária (tipo tank–cell); 

- Um moinho de bolas de 1 000 kW e respectivas instalações auxiliares; 

- Equipamento necessário para a conversão do actual moinho primário de bolas em moinho de 

barras e respectivas instalações; 

- Dois moinhos verticais de alta intensidade (stirred mills) e respectivas instalações auxiliares; 

- Duas colunas de flutuação. 

- Um Sistema de controlo. 

- Um filtro de pressão Sala e respectivas instalações auxiliares (totalizando dois filtros). 

Todo o restante equipamento necessário para tratamento dos minérios de zinco é o existente, e está 

actualmente a ser utilizado. 

6.2.3.9 -  Regime de laboração e número de trabalhadores 

Na Fase 1 a Lavaria de Zinco trabalha em regime de laboração contínua, com cinco equipas de seis 

operadores cada, perfazendo um total de 30 operadores. Destes, 12 serão contratados e os restantes 

serão provenientes de outras áreas da empresa. 
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Na Fase 2 o aumento da capacidade da Lavaria não implica um aumento proporcional do número de 

operadores. Aos actuais 30 operadores (6 × 5 equipas), juntar-se-ão mais dois operadores por turno, 

perfazendo 40 operadores (8 × 5 equipas). 

Os restantes serviços de apoio à produção serão assegurados pelos trabalhadores actualmente 

existentes no horário normal (8:00 – 17:00). 

Em síntese, na Fase 1 serão contratados 12 novos trabalhadores e na Fase 2 o número de novas 

contratações será reduzido para 10. 

6.2.3.10 -  Outras instalações 

Na Fase 1 as instalações de carácter social, vestiários, balneários, lavabos e sanitários, são as já 

existentes na ex–Lavaria de Estanho. 

Na Fase 2 as instalações de carácter social serão as já existentes na Fase 1, embora haja necessidade 

de aumentar a área nos balneários. 

Nesta Fase, relativamente à construção civil, são duas as alterações principais: 

- alteamento de parte do edifício da lavaria, para permitir a implementação das células de 

flutuação de 30 m3; 

- construção de um edifício adjacente para albergar o novo moinho e respectivas instalações 

auxiliares. Este edifício incluirá uma ponte rolante e elementos próprios de insonorização. 

6.2.4 -  Projecto alteração da Lavaria de cobre para tratamento de escórias e minério 
MF  

6.2.4.1 -  Considerações gerais 

A Lavaria de Cobre, actualmente em operação já foi descrita detalhadamente no subcapítulo 2.2.3. 

A capacidade instalada actual da Lavaria do Cobre é de cerca de 1,8 / 2,0 milhões de toneladas de 

minério de cobre (MC + MH), produzindo cerca de 355 000 toneladas de concentrado de cobre, 

correspondendo a 88 000 toneladas de cobre metal. 

Na Lavaria de Cobre são actualmente processados dois tipos de minérios:  

- Minério MC: designado por minério de cobre, apresenta teores em As < 5 000 p.p.m. Este 

baixo teor de As é indicador de um minério “limpo” de outros elementos penalizantes (Zn, 

Sb, Hg e Pb) cujo processamento conduz à produção de concentrados mais selectivos e 

recuperações mais elevadas; 
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- Minério MH: engloba os minérios que apresentam teores de As > 5 000 p.p.m. Ao elevado 

teor de As está sempre associado a presença significativa de outros elementos penalizantes 

(Zn, Sb, Hg e Pb). O seu processamento é mais difícil, conduzindo a concentrados “menos 

limpos” em penalizantes, pelo que a produção de concentrados comercializáveis só é 

possível com recuperações mais baixas que as obtidas com o minério MC; 

- Actualmente o Minério MCZ (tipo de minério maciço que apresenta teores de cobre 

superiores a 2,0% e teores de zinco superiores a 3,5%) é tratado na Lavaria de Cobre para 

recuperação dos valores de cobre. Se não efectuados estudos durante o ano de 2007 para 

tratamento do minério MCZ na Lavaria de Zinco para recuperação de cobre e zinco, 

passando este minério a ser tratado na Lavaria de Zinco. 

A alimentação à Lavaria de Cobre, através da retoma de minério das pilhas, é feita numa proporção 

de MC e MH que assegure, dentro do possível, uma alimentação com teor de As < 5 000 p.p.m. 

Em 2007 a SOMINCOR iniciará uma nova linha de tratamento, com um circuito de moagem e de 

flutuação independente do existente. Este circuito servirá para tratar alternadamente minérios de 

cobre de baixo teor (designados por MF), ou escórias, provenientes da refinaria espanhola ATC 

(Atlantic Copper), anteriormente tratadas na antiga Lavaria de Estanho, agora Lavaria de Zinco. 

É este o Projecto da Lavaria de Cobre que se encontra em análise neste EIA. 

O Projecto da nova linha de tratamento da Lavaria de Cobre já se encontra em execução, e prevê-se 

a sua conclusão durante o mês de Setembro de 2007. 

A implementação do Projecto em análise promoverá as seguintes alterações no processo da Lavaria 

de Cobre: 

- Implementação de um moinho de barras, de 650 kW adquirido às Pirites Alentejanas; 

- Ampliação da área coberta da Lavaria do Cobre, para colocação do moinho, em cerca de 

300 m2, correspondendo a aproximadamente 5,2% da área coberta actual desta Lavaria; 

- Construção e exploração de uma bateria de ciclones de 20”, assim como a implementação 

dos respectivos equipamentos auxiliares, tais como bombas para transporte da polpa, que 

não implicam alterações na área coberta. 

Para o circuito de flutuação serão utilizados os bancos de células existentes na Lavaria de Cobre, 

que têm estado desactivados. 
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Para além do tratamento das escórias e do minério MF, a implementação do novo moinho de barras 

e da bateria de ciclones de 20” permite a existência de alternativas ao actual moinho de barras e ao 

moinho primário de bolas, em caso de indisponibilidade destes. 

De acordo com o Programa de Trabalhos para 2007, a entrada em funcionamento da 2ª Linha do 

Cobre permitirá o tratamento de cerca de 60 000 t/ano de escórias e de 65 000 toneladas de minério 

MF com teor médio de 2,32% de Cu. A recuperação prevista é de 76,20% Cu que produzirão 

4 884 toneladas de concentrado com um teor de 23,5% Cu e 1 148 toneladas de cobre metal. 

6.2.4.2 -  Descrição do processo da nova linha de tratamento 

Apresenta-se na Figura 6.18 o Diagrama da Linha de Tratamento de Escórias / MF da Lavaria de 

Cobre. 

Os critérios de dimensionamento (Quadro 6.14) foram baseados nos resultados obtidos em 

campanhas anteriores, quer na Lavaria de Cobre, quer na Lavaria de Zinco, de tratamento de 

escórias. 

QUADRO 6.14 

Nova linha de tratamento da Lavaria de Cobre – Critérios de dimensionamento  

CRITÉRIO ESCÓRIAS  MINÉRIO MF 

Capacidade máxima, t/ano 100 000 ou 100 000 

Quantidades a tratar em 2007, t/ano 60 000  65 000 

Disponibilidade, %                           80 

Capacidade Calculada, t/h 80  120 

Capacidade Projectada, t/h 90  125 

Esta linha de tratamento compreenderá as seguintes áreas: 

a) Deposição em pilha e Retoma; 

b) Britagem; 

c) Moagem e Classificação; 

d) Flutuação; 

e) Espessamento / Filtração e Carregamento de concentrados; 

f) Rejeitados; 

g) Utilidades. 
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FIGURA 6.18 

Diagrama da Linha de Tratamento de Escórias / MF da Lavaria de Cobre 
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a) DEPOSIÇÃO EM PILHA E RETOMA 

O minério MF, proveniente do fundo da mina, britado a – 300 mm, é depositado no parque 

de minérios fazendo o circuito normal como os restantes minérios. As escórias são também 

depositadas neste parque, sendo no entanto transportadas e descarregadas em pilha 

directamente por camiões. 

A retoma de minério da pilha será efectuada utilizando a pá carregadora, que descarrega o 

minério numa torva de alimentação à britagem. 

b) BRITAGEM 

Para a britagem, quer do minério MF, quer das escórias, existem duas alternativas: 

- utilização da britagem do cobre, por campanhas; esta alternativa será a utilizada numa 

primeira fase; 

- ou, aluguer ou aquisição de uma unidade de britagem móvel. 

A britagem terá uma capacidade para 150 t/h ou 200 t/h para, respectivamente, escórias ou 

minério MF. 

Depois de britado, o minério MF ou as escórias são depositados em pilha perto do ponto de 

retoma para a moagem. 

Os critérios de dimensionamento do sistema de britagem são os que se apresentam no  

Quadro 6.15. 

QUADRO 6.15 

Lavaria de Cobre – Critérios de dimensionamento do sistema de britagem   

CRITÉRIO ESCÓRIAS  MINÉRIO MF 

Dias / Ano de Operação, dias 52* ou 248* 

Turnos / Dia de Operação, turnos  2  

Horas / Turno de Operação, hora  6  

Capacidade Calculada, t/h 150 ou 200 

Capacidade Projectada, t/h 200 ou 300 

Granulometria da Alimentação, mm  250  

d100 do Produto da Britagem  19  

* Tendo em conta o plano de produção de escórias para 2007, e o restante tempo para 
tratamento de minério MF. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 159/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

c) MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

Na Figura 6.19 apresenta-se o fluxograma da Moagem. 

Fluxograma da Moagem da Linha de Tratamento de Escórias / MF da Lavaria de Cobre
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FIGURA 6.19 

Fluxograma da moagem da Linha de Tratamento de escórias / MF da Lavaria de Cobre 

O circuito de moagem será constituído por dois estágios. 

O produto da britagem é depositado em pilha ao lado do actual Silo dos Finos, da Lavaria do 

Cobre. O minério será retomado com uma pá carregadora, alimentando uma torva (existente, 

em recuperação), que alimentará uma correia transportadora, a implementar, de 800 mm. 

Este tapete alimenta o primeiro estágio de moagem, constituído por um moinho de barras 

(D × L = 3,0 m × 5,6 m, de 650 kW) que funciona em circuito aberto. O produto deste 

estágio é bombeado para uma sump, juntando-se à descarga do moinho de bolas, actual 

Moinho de Remoagem A (D × L = 4,1 m × 5,5 m, de 1 200 kW). Este fluxo alimenta uma 

bateria de ciclones de 20”, a ser construída e implementada na Lavaria. O espessado destes 

ciclones (underflow) recircula para o moinho, e o transbordo (overflow) alimenta o circuito 

de flutuação. 

O Transbordo (overflow) dos ciclones, com uma granulometria que varia entre d80 = 45 e 

100 micra, constitui o produto da moagem, que alimenta a flutuação. 

Os critérios de dimensionamento do sistema de moagem são os que se apresentam no  

Quadro 6.16. 
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QUADRO 6.16 

Lavaria de Cobre – Critérios de dimensionamento do sistema de moagem 

CRITÉRIO ESCÓRIAS  MINÉRIO MF 

Taxa de Alimentação, t/h  80 ou 120 

Granulometria da Alimentação, mm  19  

Granulometria do Produto, microns (K80) 80-100 ou 45-60 

Consumo específico, kWh/t 23 ou 15 

Moinhos    

Arranjo da Moagem M. Barras – M. Bolas 

Moinho Barras  D3,0 × 5,6  

Potência do Moinho Barras, kW  650  

Moinho Bolas  D4,1 × 5,5  

Potência do Moinho Primário, kW  1 200  

d) FLUTUAÇÃO 

O circuito de flutuação, como se pode observar na Figura 6.18, é constituindo por dois 

estágios, um desbaste e uma relavagem. O produto do circuito de moagem (overflow dos 

ciclones), após passar por um amostrador automático (a instalar), gravita para uma bomba (a 

instalar) que, juntamente com o Rejeito da Relavagem, alimenta o banco do Desbaste. Este 

banco de células de flutuação é o existente, e era antigamente designado por Acabamento 

Fino; é constituído por 2 + 2 + 2 células de 38 m3, perfazendo 228 m3. O rejeitado deste 

estágio é rejeitado final, juntando-se aos rejeitados finais das lavarias. O concentrado deste 

estágio alimenta a relavagem. 

A Relavagem é constituída por dois bancos (3 + 4 células) de 17 m3, perfazendo 119 m3. O 

rejeitado deste estágio recircula para o Desbaste, juntando-se ao produto da moagem. O 

concentrado deste estágio segue para sítios distintos consoante o produto que se está a tratar. 

Assim: 

- No tratamento de Escórias: o concentrado será bombeado para os antigos espessadores do 

rejeitado da Lavaria do Cobre, que se encontram actualmente em conversão, de 

espessadores de lamelas para espessadores convencionais; 

- No tratamento do Minério MF: o concentrado será bombeado para o actual estágio de 

remoagem do circuito principal da Lavaria de Cobre. 
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e) ESPESSAMENTO / FILTRAÇÃO DO CONCENTRADO DE ESCÓRIAS 

Na Figura 6.20 apresenta-se o fluxograma que abrange as áreas de Espessamento e Filtração 

do concentrado de escórias. 

Fluxograma Espessamento da Linha de Tratamento de Escórias / MF da Lavaria de Cobre
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FIGURA 6.20 

Fluxograma do Espessamento da Linha de Tratamento de escórias / 

/ MF da Lavaria de Cobre 

Como já se referiu no ponto anterior, o espessador a ser utilizado está actualmente a ser 

convertido de espessador de lamelas para espessador convencional. O espessado será 

bombeado para o filtro 5 da Lavaria do Cobre, actualmente a ser utilizado para o 

concentrado de zinco da Lavaria do Zinco. 

O concentrado proveniente do tratamento do Minério MF é enviado para o estágio de 

remoagem do circuito de tratamento principal. 

f) REJEITADOS 

O rejeitado final do circuito de tratamento de escórias e minério MF juntar-se-á ao rejeitado 

final da Lavaria do Cobre e da Lavaria do Zinco. Estes rejeitados são ciclonados, sendo o 

espessado enviado para as unidades de Backfill e Pastefill (unidades de produção de pasta 

para enchimento das zonas desmontadas da mina). 

O transbordo da ciclonagem é enviado para a Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo, 

comum às duas Lavarias. 

As quantidades estimadas de rejeitados são apresentadas no Quadro 6.17. 
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QUADRO 6.17 

Linha de Tratamento de escórias/MF da Lavaria de Cobre. 

Estimativa anual de rejeitados produzidos e depositados na BCL 

REJEITADOS PRODUZIDOS 
REJEITADOS DEPOSITADOS 

NA BARRAGEM DO CERRO DO LOBO 

MATERIAL Quantidade 
estimada para 

2007 
(t) 

Quantidade 
máxima estimada 

(t) 

REJEITADOS 
RECUPERADOS 

PARA PASTE FILL  
(% média) 

Quantidade 
estimada para 2007 

(t) 

Quantidade 
máxima estimada 

(t) 

Escórias 41 897 69 828 50 20 949 34 914 

Minério MF 60 116 92 485 40 36 070 55 491 

TOTAL 102 013 162 313 - 57 018 90 405 

6.2.4.3 -  Consumíveis e reagentes 

6.2.4.3.1 - Tratamento de minério MF 

No Quadro 6.18 apresentam-se as estimativas dos consumíveis e reagentes para o tratamento do 

minério MF na nova Linha de tratamento da Lavaria de Cobre. 

QUADRO 6.18 

Linha de tratamento de Minério MF na Lavaria do Cobre. 

Estimativa anual de consumíveis e reagentes e respectivos rácios de consumo 

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
ANUAL PARA 2007  

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
ANUAL MÁXIMO PARÂMETRO 

RÁCIOS DE 
CONSUMO

* Valor Unidades Valor Unidades 

Minério MF tratado  65 000 ton 100 000 ton 

Produção de concentrado de Minério 
MF 

 4 884 ton 7 515 ton 

Carga moente, kg/t      

Barras 0,350 22 750 kg 35 000 kg 

Bolas D = 40 mm 0,500 32 500 kg 50 000 kg 

Cal (kg/t) 2,000 130 000 kg 200 000 kg 

Danafloat 527e 0,010 650 kg 1 000 kg 

KAX (kg/t) 0,010 650 kg 1 000 kg 

Gasóleo (Lt/t) 0,110 7 150 l 11 000 l 

Floculante (kg/t) 0,017 1 105 kg 1 700 kg 

Telas (unidades/kg t concentrado) 1,766 9 unidades 13 271 unidades 

Energia (kW/t) 15,00 975 000 kW 1 500 000 kW 

* Valores estimados com base nos consumos para o Minério MC 
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6.2.4.3.2 - Tratamento de escórias 

No Quadro 6.19 apresentam-se as estimativas dos consumíveis e reagentes para o tratamento de  

Escórias na nova Linha de tratamento da Lavaria de Cobre. 

QUADRO 6.19 

Linha de tratamento de Escórias na Lavaria do Cobre. 

Estimativa anual de consumíveis e reagentes e respectivos rácios de consumo 

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
ANUAL PARA 2007  

ESTIMATIVA DE CONSUMO 
ANUAL MÁXIMO PARÂMETRO 

RÁCIOS DE 
CONSUMO

* Valor Unidades Valor Unidades 

Minério MF tratado  60 000 ton 100 000 ton 

Produção de concentrado de Escórias  18 103 ton 30 172 ton 

Carga moente, kg/t      

Barras 0,400 24 000 kg 40 000 kg 

Bolas D = 40 mm 0,600 36 000 kg 60 000 kg 

Cal (kg/t) 1,500 90 000 kg 150 000 kg 

Danafloat 527e 0,150 9 000 kg 15 000 kg 

KAX (kg/t) 0,150 9 000 kg 15 00 kg 

Gasóleo (Lt/t) 0,110 6 600 l 11 000 l 

Floculante (kg/t) 0,017 1 020 kg 1 700 kg 

Telas (unidades/kg t concentrado) 1,766 32 unidades 53 284 unidades 

Energia (kW/t) 17,00 1 020 000 kW 1 700 000 kW 

* Valores estimados com base nos consumos para o Minério MC 

6.2.4.3.3 - Preparação e distribuição dos reagentes 

Os reagentes a utilizar no processo são comuns à actual linha de tratamento do minério de cobre, 

não existindo a necessidade de introdução de novos produtos químicos. 

As actuais instalações de preparação dos reagentes têm capacidade para o aumento do consumo 

com a entrada em funcionamento desta linha de tratamento. Poderá ser necessário adquirir algumas 

bombas doseadoras, devido ao facto de existirem mais pontos de adição de reagente. 

6.2.4.4 -  Energia consumida 

A energia a utilizar no processo produtivo é unicamente eléctrica, sendo a estimativa do consumo 

para o ano 2007 de 2 GW. 

6.2.4.5 -  Energia produzida 

A nova Linha de Tratamento de Escórias e Minério MF da Lavaria de Cobre não produz energia. 
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6.2.4.6 -  Água consumida 

No Quadro 6.20 apresentam-se os consumos de água estimados para o tratamento das escórias e do 

minério MF. A água nova é proveniente da Albufeira da Barragem de Santa Clara. A restante água 

é proveniente da recirculação, quer de água da Barragem de Rejeitados de Cerro do Lobo, quer dos 

espessadores dos concentrados. 

6.2.4.7 -  Produtos finais da Lavaria 

Está prevista a produção, para 2007, de cerca de 19 200 toneladas de concentrado de escórias e de 

4 884 toneladas de concentrado de cobre provenientes no minério MF.  

6.2.4.8 -  Equipamento da Lavaria 

O equipamento novo a ser adquirido é o seguinte: 

- Um moinho de barras de 650 kW, em fase final de implantação, e respectivos equipamentos 

auxiliares; 

- Uma bateria de ciclones de 20” e respectivos equipamentos auxiliares; 

- Seis conjuntos sump / bombas, adquiridas e/ou reutilizadas; 

- Três sistemas automáticos de amostragem de polpa; 

- Uma correia transportadora de alimentação ao moinho de barras e respectivos equipamentos 

auxiliares; 

- Aquisição ou aluguer de uma unidade de britagem. 

Todo o restante equipamento necessário para tratamento dos minérios é o existente e está 

actualmente a ser utilizado. 

6.2.4.9 -  Regime de laboração e número de trabalhadores 

A operação da linha de tratamento das escórias e do minério MF não implica o aumento do número 

de operadores existente na Lavaria do Cobre. 

Os restantes serviços de apoio à produção serão assegurados com os trabalhadores actualmente 

existentes no horário normal (8:00 – 17:00). 
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QUADRO 6.20 

Linha de Tratamento de Escórias e Minério MF da Lavaria de Cobre. 

Estimativa de consumos de água  

MATERIAL 
ÁGUA TOTAL 

(m3/h) 
ÁGUA 

NOVA* (m3/h) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

(m3/h) 

ÁGUA TOTAL 
EM 2007 

(m3) 

ÁGUA 
NOVA*   
EM 2007 

(m3) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

EM 2007 
 (m3) 

ÁGUA TOTAL 
 MÁXIMA 

(m3/ano) 

ÁGUA 
NOVA*  

MÁXIMA 
(m3/ano) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

MÁXIMA  
(m3/ano) 

Escórias 261 36 226 195 789 26 627 169 162 326 316 44 379 281 937 

Minério MF 455 62 393 246 587 33 536 213 051 379 365 51 594 327 771 

TOTAL - - - 442 377 60 163 382 214 705 681 95 973 609 708 

*  O valor da água nova utilizada é estimado tendo em conta os rácios no ano 2006: 13,6% da água utilizada é água nova 
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6.2.4.10 -  Outras instalações 

As instalações de carácter social, vestiários, balneários, lavabos e sanitários, são as já existentes na 

Lavaria de Cobre. 

Relativamente à construção civil, a principal alteração consiste na ampliação da área coberta da 

Lavaria em cerca de 300 m2, através da construção de um edifício adjacente, construído segundo a 

mesma filosofia da área em que se implementa. Este edifício inclui uma ponte rolante e elementos 

próprios de insonorização. 

6.3 -  ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

6.3.1 -  Considerações gerais 

As principais acções susceptíveis de gerar impactes ambientais no decorrer da implementação dos 

diferentes projectos de melhoria de desempenho do processo produtivo do Complexo Mineiro de 

Neves–Corvo, são apresentadas de seguida, para as fases de construção e exploração. 

6.3.2 -  Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados 

6.3.2.1 -  Fase de construção 

Na 4ª Fase de construção da Barragem de Rejeitados as actividades mais importantes 

desenvolvidas, susceptíveis de terem gerado impactes ambientais, foram as seguintes: 

- Preparação da superfície de fundação dos aterros na parte correspondente à sua extensão 

para jusante; 

- Execução do dreno de pé do talude; 

- Execução do saneamento de 0,5 m da camada superficial do talude de jusante dos diferentes 

corpos da barragem; 

- Execução dos aterros da barragem; 

- Retirar e recolocar o revestimento do talude de jusante da parte mais alta do corpo principal 

com material grosseiro existente; 

- Demolição dos poços de drenagem existentes e enchimento dos vazios com burgau; 

- Execução dos novos poços de drenagem, abertura e preenchimento com burgau e tubo 

drenante, das trincheiras drenantes de ligação entre os antigos e os novos poços. 

- Preparação da superfície de fundação dos aterros na parte correspondente ao alteamento da 

cota 252 m para a cota 255 m; 
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- Execução do plinto de amarração da geomembrana; 

- Execução dos aterros de alteamento da barragem; 

- Colocação da geomembrana, incluindo superfície de assentamento, camada de 

recobrimento, ligação às estruturas de betão e soldadura à geomembrana já existente; 

- Revestimentos do talude de montante dos diferentes corpos com o enrocamento de 

protecção definido no projecto; 

- Execução da pavimentação do coroamento da barragem com os tout-venant para sub-base e 

base definidos no projecto; 

- Execução do descarregador de cheias; 

- Execução de ensecadeiras, quando necessárias; 

- Instalação da instrumentação prevista no Plano de Observação do projecto; 

- Transporte de materiais das pedreiras adjacentes à obra. 

6.3.2.2 -  Fase de exploração 

Dado que na fase de exploração da barragem há reutilização de água sobrenadante, de modo a 

garantir descarga nula para o ambiente, as principais acções susceptíveis de gerar impactes 

ambientais resultarão de acidentes ou do funcionamento deficiente da barragem. 

6.3.3 -  Projecto de Deposição em Pasta 

6.3.3.1 -  Fase de construção 

A implementação do Projecto de Deposição em Pasta foi precedida de uma Instalação Piloto de 

Produção de Pasta, que envolveu a construção de um aterro em escombro para isolar a zona do resto 

da barragem. 

Na instalação deste projecto, as acções susceptíveis de gerar impactes ambientais relacionadas com 

a implementação do projecto estão relacionadas com: 

- Construção de uma unidade industrial de espessamento de pasta com capacidade de 230 t/h, 

através de um espessador de cone profundo (DCT); 

- Construção de células para a deposição de pasta na Barragem de Rejeitados do Cerro do 

Lobo (BCL); 

- Instalação de um sistema de condutas para a distribuição de pasta entre a unidade onde é 

produzida e as células de deposição na BCL. 
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6.3.3.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, as acções susceptíveis de gerar impactes prendem-se, sobretudo, com 

o funcionamento da unidade de espessamento de pasta e a operação da conduta de distribuição. 

Assim, as principais acções geradoras de impacte serão, designadamente, a eventual rotura da 

conduta de distribuição, derrames ao nível do tanque de armazenamento de rejeitados e do 

espessador, da conduta de distribuição, transbordo da Barragem de Rejeitados, lixiviação dos metais 

existentes na pasta e libertação de poeiras com origem nos floculantes e na pasta desidratada. 

6.3.4 -  Projectos de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco e de 
ampliação para 1 Mt/ano 

6.3.4.1 -  Fase de construção 

As acções susceptíveis de gerar impactes ambientais relacionadas com a implementação do 

Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco e de ampliação para 1 

Mt/ano são as seguintes: 

- Desmantelamento dos espessadores anteriormente utilizados no tratamento do minério de 

estanho; 

- Implementação de um novo moinho de bolas, num local adjacente às instalações, no espaço 

anteriormente ocupado pelos espessadores; 

- Alteamento de parte do edifício da lavaria, para permitir a implementação das células de 

flutuação de 30 m3; 

- Construção de um edifício, e correspondente aumento da área coberta em cerca de 400 m2, 

para albergar o novo moinho e respectivas instalações auxiliares, com ponte rolante e 

elementos próprios de insonorização. 

6.3.4.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase exploração os produtos finais da Lavaria são concentrado de zinco (50 000 t/ano na 

Fase 1 e 145 000 t/ano na 2ª Fase) e concentrado de chumbo (10 000 t/ano na 1ª Fase e 29 000 t/ano 

na 2ª Fase), sendo as acções susceptíveis de gerar impactes ambientais, as resultantes da operação 

dos novos equipamentos durante as actividades de: 

- Deposição em pilha e Retoma; 

- Britagem; 

- Moagem e Classificação; 
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- Flutuação; 

- Espessamento / Filtração e Carregamento de concentrados. 

Adicionalmente, é susceptível de gerar impactes, positivos ou negativos, a alteração das 

características qualitativas e quantitativas dos rejeitados produzidos. 

6.3.5 -  Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e minério 
MF 

6.3.5.1 -  Fase de construção 

Na implementação do Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para tratamento de escórias e 

minério MF, as principais acções susceptíveis de gerar impactes ambientais incluem: 

- Instalação de um moinho de barras, de 650 kW; 

- Construção e exploração de uma bateria de ciclones de 20”, assim como a implementação 

dos respectivos equipamentos auxiliares, tais como bombas para transporte da polpa, que 

não implicam alterações na área coberta; 

- Construção de um edifício, e correspondente aumento da área coberta em cerca de 300 m2, 

para albergar o novo moinho e respectivas instalações auxiliares, com ponte rolante e 

elementos próprios de insonorização. 

6.3.5.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase exploração está prevista a produção, em 2007, de cerca de 19 200 toneladas de 

concentrado de escórias e de 4 884 toneladas de concentrado de cobre provenientes no minério MF, 

sendo as acções susceptíveis de gerar impactes ambientais semelhantes às listadas anteriormente 

para a o projecto de alteração da Lavaria de Zinco. 

6.4 -  PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS VÁRIAS FASES DO PROJECTO 

O Projecto do Alteamento da Barragem de Rejeitados para a cota 255 m ficou concluído em 

Dezembro de 2002. A construção do alteamento foi executada em 30 meses, tendo ficado concluída 

em Outubro de 2005 e sido realizada sempre no período diurno de trabalho. 

O Projecto de Deposição em Pasta encontra-se ainda em fase de Estudo de Viabilidade, prevendo-se 

que tenha início ainda durante o ano de 2007 a fase de Engenharia de base. 

O Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco foi concluído em Março de 

2006, tendo a obra sido já executada; a nova Lavaria começou a operar em 3 de Junho de 2006. 
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O Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano ficou concluído em Fevereiro de 2007 

prevendo-se a sua implementação gradual até se atingir a capacidade máxima instalada de 1 Mt/ano 

em 2009. 

 O Projecto alteração da Lavaria de cobre para tratamento de escórias e minério MF ficou concluído 

em Fevereiro de 2007, está em fase de construção e prevê-se que a nova linha de tratamento entre 

em operação em Setembro de 2007. 

6.5 -  INVESTIMENTO GLOBAL 

O investimento global previsto para cada um dos projectos em análise é o seguinte: 

- Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados............................. 7,5 M€ 

- Projecto de Deposição em Pasta. Instalação Industrial para Fabrico 

de Pasta ................................................................................................. 2,1 M€ 

- Projecto de alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco .... 7,01 M€ 

- Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano .................. estimado em 15 M€ 

- Projecto alteração da Lavaria de cobre para tratamento de escórias e 

minério MF ........................................................................................... 2,44 M€ 

6.6 -  IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Relativamente ao Projecto do Alteamento da Barragem de Rejeitados, desde o início do projecto 

do Complexo Mineiro da SOMINCOR que se previu que o armazenamento de rejeitados fosse 

realizado em barragem e que a execução desta seria faseada, de modo a minimizar os impactes 

sobre o ambiente, aproveitando todas as infra-estruturas criadas, quer na fase de construção, quer de 

exploração, bem como a monitorização que se lhe encontra associada. A localização da Barragem 

de Rejeitados e o seu modo de construção e exploração tiveram em consideração a protecção do 

ambiente. Neste sentido, não foram consideradas soluções alternativas para o alteamento do aterro 

da Barragem de Rejeitados, quer em localização, quer em modo de exploração. 

Actualmente, contudo, está a ser considerada uma alternativa à desposição sub-aquática dos 

Rejeitados na Barragem do Cerro do Lobo – trata-se da deposição sub-aérea dos rejeitados que 

serão depositados em pasta no aterro, de modo a permitir atingir cotas mais elevadas e, 

consequentemente, atingir uma maior capacidade de encaixe, evitando, deste modo, a necessidade 

de realizar um novo alteamento (tecnicamente complicado e muito oneroso) ou a construção de uma 

nova Barragem de rejeitados (com elevados custos económicos, sociais e ambientais). 
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No que respeita ao Projecto de Deposição em Pasta foram consideradas diversas alternativas para 

a deposição dos Rejeitados, tais como, por exemplo, a deposição como bolo seco proveniente da 

filtração. 

Contudo, o conhecimento de experiências levadas a cabo noutros países em complexos mineiros 

com características semelhantes e os estudos promovidos pela SOMINCOR permitiram chegar à 

conclusão de que a alternativa da deposição em pasta dos rejeitados seria a mais favorável; deste 

modo, a SOMINCOR procedeu à realização de diversos ensaios e posteriormente à implementação 

de uma instalação piloto com o objectivo de estudar as diversas alternativas para cobertura da pasta 

permitindo-lhe, deste modo, optar pela melhor opção, quer em termos técnicos, quer em termos 

ambientais.  

De facto, com o objectivo de encontrar uma nova solução técnica para a deposição dos rejeitados e 

reduzir os efeitos negativos do período pós-fecho da mina na saúde humana e no ambiente 

(principalmente o impacte nas águas superficiais e reservas de água subterrâneas), a SOMINCOR 

promoveu a realização de um estudo de pré-viabilidade técnica e económica, que considerou 

técnicas alternativas de gestão de rejeitados em climas similares e com rejeitados com as mesmas 

características. De acordo com as conclusões desse estudo, para evitar a construção de uma nova 

Barragem de Rejeitados era preciso um método que utilizasse o espaço acima da bacia actual. O 

conceito de colocar rejeitados acima do nível do coroamento da barragem necessitava de um 

método de deposição “a seco”, por exemplo a deposição em pasta ou como bolo seco proveniente 

da filtração. Efectivamente, em 2003, a SOMINCOR estudou o aquífero a jusante da Barragem de 

Rejeitados, considerando os impactes actuais e futuros da infiltração na base da barragem. Foi feita 

uma investigação hidrogeológica detalhada, da qual resultou uma melhor compreensão do aquífero, 

e uma ajuda na quantificação da infiltração actual e futura da base da bacia de rejeitados cujos 

volumes de infiltração, tanto actuais como futuros, são considerados muito pequenos. Utilizando os 

dados da qualidade da água obtidos nas células de pasta e o modelo hidrogeológico do aquífero, a 

SOMINCOR pode prever o efeito das infiltrações da BCL nas próximas centenas de anos, tendo os 

resultados indicado um impacte menor com uma cobertura seca (pasta), quando comparado com o 

cenário actual de uma cobertura com água. 

Para os Projectos das Lavarias não foram consideradas alternativas de localização nem de 

tecnologia visto que, em termos de localização, interessava utilizar o espaço já actualmente ocupado 

pelas lavarias e, em termos de tecnologia, os processos escolhidos já estão largamente testados e 

com resultados favoráveis, constituindo melhores tecnologias disponíveis, pelo que não se 

consideraram alternativas. 
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7 -  ÂMBITO DO ESTUDO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

7.1 -  DEFINIÇÃO DE ÂMBITO E OBJECTIVOS 

A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é um importante requisito para o 

correcto desenvolvimento da análise a assegurar pois permite identificar os domínios de análise a 

abranger e, acima de tudo, o seu grau de aprofundamento, em função do tipo de impactes induzidos 

pelo Projecto e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o vai acolher. 

De facto, o Projecto em causa apresenta algumas especificidades que importa considerar de forma 

cuidada e que se associam, por exemplo, à sua área de localização ou às dificuldades de que este 

tipo de intervenção sempre se reveste, e que devem ser cuidadosamente acauteladas sob o ponto de 

vista ambiental. 

Nos termos do acordado entre a SOMINCOR e a entidade Licenciadora do Projecto (Direcção 

Geral de Geologia e Energia, DGGE), vd. Anexo 2, a definição do âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 deveria considerar o seguinte: 

“O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a promover pela SOMINCOR, no âmbito do 

4º Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem dos Rejeitados (4ª Fase – cota 255 m) 

e da Lavaria de Zinco, deve considerar o Complexo Mineiro Neves–Corvo na sua 

globalidade. O EIA a apresentar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental –  

– Instituto do Ambiente – pela DGGE deverá ser acompanhado dos Projectos de 

Execução do 4º Alteamento do Aterro de Resíduos – Barragem dos Rejeitados (4ª Fa-

se – 

– cota 255 m) e da Lavaria de Zinco.” 

Assim, a situação de referência considerada no EIA foi a actual, embora também se tenha 

caracterizado para os diferentes descritores ambientais, e na medida do possível, a situação de 

referência sem as componentes de Projecto, de modo a fundamentar a identificação e avaliação de 

impactes e a definição de programas de monitorização. 

No âmbito da fase de desactivação do Aterro de Resíduos – Barragem de Rejeitados, foram 

apresentados todos os cenários considerados pela SOMINCOR nos quais se inclui a deposição em 

pasta. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspectos a incluir na análise, estejam identificados e 

também contemplados na legislação aplicável, importa reconhecer, na definição do âmbito do 

presente Estudo, quais os descritores ambientais que mereceram um cuidado particular e, 

consequentemente, maior aprofundamento. 
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O objectivo do EIA é identificar, caracterizar e avaliar os impactes ambientais do Complexo 

Mineiro de Neves–Corvo, tendo em conta, especialmente, os resultantes da construção e exploração 

das componentes do Projecto: 

- Alteamento da Barragem de Rejeitados (obra já efectuada); 

- Alteração da Lavaria de Estanho para Zinco em duas fases; 

. produção de 350 000 t/ano de concentrados de zinco e chumbo a partir do tratamento de 

minérios complexos polimetálicos (obra já efectuada); 

. ampliação da produção de concentrados de zinco e chumbo para 1 Mt/ano (em fase de 

projecto) 

- Alteração da Deposição de Rejeitados de sub-aquática para sub-aérea, tendo em conta os 

resultados do projecto–piloto de pasta actualmente em curso (em fase de estudo de 

viabilidade); 

- Alteração da lavaria de cobre para tratamento de escórias e minerio MF (em execução); 

no sentido de concretizar medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes negativos 

significativos detectados, a concretizar em fase de obra ou exploração da infra-estrutura, de forma a 

obter o bom enquadramento ambiental do Projecto. 

Para tal, foram identificados, caracterizados e avaliados os impactes passíveis de serem gerados 

pelo Projecto a três níveis: 

- Impactes decorrentes das obras associadas à construção do Projecto, incluindo os 

arruamentos interiores do recinto;  

- Impactes decorrentes das obras associadas à construção das infra-estruturas de 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais; 

- Impactes associados à exploração e desactivação do Projecto. 

Por outro lado (e como resultado da implementação do Projecto), a alteração do uso do solo e sua 

ocupação com resíduos perigosos (no caso do aumento da altura da barragem e consequente 

aumento da área de deposição) evidencia a importância da avaliação dos riscos de poluição, face à 

carga residual a que os solos ficarão expostos e que poderá atingir os lençóis freáticos. Por outro 

lado, a alteração do modo de deposição dos rejeitados, de sub-aquática para sub-aérea, poderá ter 

impactes quer ao nível da contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, quer superficiais, que 

foram aprofundados e devidamente analisados.  
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Numa primeira abordagem, atendendo às características gerais do Projecto e da área de inserção do 

mesmo, surgiram como de primordial importância os seguintes descritores:  

- Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia na medida em que, por um lado, o 

conhecimento das condições geomorfológicas existentes e do nível freático local são 

essenciais para a escolha das técnicas construtivas a adoptar em obra e, por outro, dado que 

as acções a realizar irão alterar as condições geomorfológicas, geológicas e o regime de 

escoamento subterrâneo, embora de uma forma muito ligeira; foi dada especial ênfase à 

gestão da qualidade das águas subterrâneas, incluindo a identificação e caracterização da 

vulnerabilidade dos aquíferos, de forma a evitar a contaminação freática pelos 

contaminantes presentes nos resíduos armazenados e nos efluentes lançados na linha de 

água; é previsível que a alteração do modo de deposição dos rejeitados, de sub-aquática para 

sub-aérea, tenha impactes ao nível da contaminação dos recursos hídricos subterrâneos; 

- Solos e ocupação dos solos, na medida em que, (como resultado da implementação do 

Projecto), a alteração do uso do solo e sua ocupação com resíduos perigosos (no caso do 

aumento da altura da barragem e consequente aumento da área de deposição) evidencia a 

importância da avaliação dos riscos de poluição, face à carga residual a que os solos ficarão 

expostos e que poderá atingir os lençóis freáticos; 

- Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais, onde foi dada especial 

importância à Qualidade da Água, já que o efluente industrial tratado é lançado na ribeira 

de Oeiras; 

- Flora, Vegetação, Fauna e Habitats, que se incluem num conceito abrangente de ecologia, 

dado que as acções associadas às diferentes componentes deste Projecto poderão causar 

impactes a este nível; 

- Paisagem, como descritor integrador dos factores biofísicos que vão ser alterados pela 

implantação do Projecto, uma vez que a modificação dos padrões de ocupação do espaço 

vai, inevitavelmente, conferir uma nova qualidade biofísica e visual à paisagem, quer 

durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração das diferentes componentes 

do Projecto; a alteração do processo de deposição dos rejeitados, de sub-aquática para sub-

aérea terá importantes impactes paisagísticos que foram analisados de modo aprofundado, 

bem como os impactes devidos ao aumento da área inundada (projecto já implementado); os 

impactes expectáveis na paisagem decorrentes da alteração da lavaria de estanho para zinco, 

apesar de não serem expectavelmente tão importantes, foram devidamente fundamentados e 

avaliados; 

- Sócio-economia, atendendo a que o Projecto terá impactes positivos e negativos na 

qualidade de vida das populações locais e regionais, foram caracterizados os vectores de 
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desenvolvimento que o Projecto induz, com particular relevo para a economia regional e 

local, o emprego e a melhoria de infra-estruturas como uma das importantes economias 

externas do Projecto. 

Foi também dada primordial importância às questões relacionadas com a geotecnia e a análise de 

risco, atendendo à natureza do Projecto. 

Para além destes descritores que, atendendo ao tipo de projecto, mereceram, à partida, um maior 

desenvolvimento e aprofundamento, a avaliação dos restantes factores foi orientada para os 

seguintes aspectos: 

- Qualidade do Ar, uma vez que, ainda que não sejam previsíveis impactes significativos, na 

fase de construção podem ocorrer alterações devidas ao tráfego de veículos e maquinaria 

necessária à obra e na fase de exploração poderá haver alteração da qualidade do ar devido 

ao aumento da actividade produtiva, cujos inconvenientes estão estritamente relacionados 

com aspectos subjectivos como a sensibilidade dos receptores;  

- Ambiente Sonoro, na medida em que uma obra desta natureza terá impactes sobre o 

ambiente sonoro na fase de construção e poderá, também, gerar impactes sobre este descritor 

na fase de exploração, dependendo do tipo de equipamentos que vier a ser utilizado e da 

sensibilidade dos potenciais receptores existentes na envolvente da zona do Projecto; 

- Clima, apenas como referência, já que não é previsível que o Projecto tenha impactes 

significativos sobre este factor; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, apesar do facto de o 

Complexo Mineiro ter entrado em exploração em data anterior à da elaboração dos 

instrumentos de Ordenamento de Território em vigor na região; 

- Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico, para prevenir qualquer tipo de 

eventual afectação. 

No âmbito definido e com vista à concretização dos objectivos propostos, foi estabelecida uma área 

de estudo que a seguir se apresenta. 

7.2 -  APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo foi definida com base nas características da envolvente do Projecto, 

nomeadamente os aspectos biofísicos e sócio-culturais. Por esta razão, não foi considerada apenas a 

zona directamente afectada pelo Projecto mas também a sua envolvente que poderá ser afectada 

pela construção e exploração do mesmo. 
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Assim, a área base do presente estudo abrange o Complexo Mineiro de Neves–Corvo, 

designadamente a zona industrial, incluindo a mina e as infraestruturas associadas, a Barragem de 

Rejeitados e a ligação mina-barragem, para além das respectivas envolventes próximas, englobando 

os dois aglomerados populacionais que deram origem ao nome da Mina: A-do-Neves e A-do-

Corvo. 

Considera-se que esta área funcionará como o receptor imediato das transformações determinadas 

pelo Projecto. Para além disso, e sempre que se revelar necessário, a área de estudo será expandida 

consoante o descritor em análise para que possam ser tidos em conta os potenciais efeitos 

resultantes das actividades de construção e de operação do projecto nesse descritor, possibilitando a 

posterior previsão e avaliação dos impactes directos e indirectos respectivos. 

Para os descritores em que tal se justifique, isto é, para aqueles em que não são expectáveis 

impactes ou em que os potenciais impactes se restringem à zona de intervenção do Projecto, será 

reduzida a faixa a analisar. 

A área de influência preconizada para cada um dos descritores do Projecto foi aquela até onde é 

expectável que se façam sentir os efeitos do projecto, tendo variado, por isso, de acordo com os 

diferentes sistemas naturais ou humanizados considerados. 

Na Figura 7.1 apresenta-se a área de estudo às escalas 1/250 000 e 1/25 000. Em termos 

cartográficos, a área de estudo tem uma área total de cerca de 1 355 ha, dos quais cerca de 525 ha 

correspondem à Zona Industrial da Mina e respectiva envolvente, que integram o Complexo 

Mineiro de Neves–Corvo. 

Este complexo abrange uma área de aproximadamente 295 ha (não incluindo a envolvente da 

Barragem de Rejeitados), que representa cerca de 14% do total da área de estudo. 

A noção de tempo, mais difícil de gerir de forma discretizada e definida, foi tratada na base dos 

horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam períodos com 

características funcionais específicas – fases de construção, de exploração e de desactivação – e que 

coincidem com horizontes de curto e médio/longo prazo. A fase de desactivação, correspondente ao 

encerramento da mina, será analisada, para a generalidade dos descritores, de forma sintética, com 

base nas medidas propostas no Plano de Encerramento da Mina, o qual data de 1998 e se encontra 

em revisão pois está prevista uma nova versão para 2008. As acções susceptíveis de gerar impactes 

na fase de desactivação e encerramento do projecto prendem-se com a utilização que vier a ser 

estabelecida para a zona; só após a definição dessa utilização e das acções necessárias para a pôr em 

prática é que será possível prever os impactes susceptíveis de ocorrer. 
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7.3 -  ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

O Projecto em análise desenvolve-se nos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, podendo os seus 

efeitos fazer-se sentir directamente nas freguesias de Santa Bárbara de Padrões e Senhora da Graça 

de Padrões, no que respeita à presença do complexo mineiro, e nas restantes freguesias destes 

concelhos, em termos das consequências da sua exploração, nomeadamente no que se refere às 

interacções da mina com o ambiente da respectiva envolvente. 

A área de estudo insere-se nas seguintes unidades territoriais4:  

NUT II – Alentejo; 

NUT III – Baixo Alentejo; 

NUT IV – Concelho de Castro Verde; 

Freguesia de Santa Bárbara de Padrões. 

NUT IV – Concelho de Almodôvar; 

Freguesia de Senhora da Graça de Padrões. 

A área de estudo insere-se na Região Agrária do Alentejo, na 10ª Zona Agrária – Aljustrel. 

Os instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são: 

- Plano Director Municipal de Castro Verde – ratificado em Resolução de Conselho de 

Ministros com o n.º 59/93, de 13 de Outubro;  

- Plano Director Municipal de Almodôvar – ratificado em Resolução de Conselho de 

Ministros com o n.º 13/98, de 27 de Janeiro; parcialmente revogado (revogadas as 

disposições do PDM na área de intervenção da 3ª alteração do PP Entrada Norte de santa 

Clara-a-Nova); 

- Reserva Agrícola Nacional relativa ao município de Almodôvar e a parte do município de 

Castro Verde – aprovada pela Portaria n.º 971/90, de 10 de Outubro, encontrando-se, no 

entanto, em vigor a delimitação constante dos respectivos  PDM; 

- Reserva Ecológica Nacional relativa ao município de Castro Verde – aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/95, de 22 de Novembro; 

                                                 
4 Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/86, de 26 de Março, alterada pelo Decreto-Lei n.º 46/89, pelo Decreto-Lei 
n.º 163/99, de 13 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de 
Novembro 
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- Reserva Ecológica Nacional relativa ao município de Almodôvar – aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 149/97, de 10 de Setembro; alterada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 134/2004, de 14 de Setembro; 

- Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo, PROT –

 Alentejo – cuja elaboração foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

28/2006, de 23 de Março; 
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FIGURA 7.1 – Localização do projecto e apresentação da área de estudo 
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- Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana – aprovado pelo Decreto Regulamentar  

n.º 16/2001, de 5 de Dezembro; 

- Plano de Pormenor da Sra. da Graça de Padrões, na freguesia do mesmo nome, concelho de 

Almodôvar – aprovado e ratificado pela Portaria 1087/95, de 5 de Setembro; preâmbulo 

rectificado no DR 252, I Série B, 31-10-95; plano alterado pela Declaração n.º 178/97 (2ª 

Série) da DGOTDU, DR 199 – II Série B, 29-08-1997. 

Os concelhos de Castro Verde e Almodôvar, de acordo com o site da CCDR Alentejo, não dispõem 

de Planos Regionais, nem de Planos Especiais de Ordenamento do Território ou de Planos de 

Urbanização. O concelho de Castro Verde também não dispõe de Planos de Pormenor. 

As áreas sensíveis, definidas nos termos do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que existem na 

área de estudo e na respectiva envolvente são: 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, 

parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 213/97, de 16 de Agosto, Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 

de Julho e Decreto-Lei n.º 221/2002, de 22 de Outubro; 

. Parque Natural do Vale do Guadiana – criado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 

de Novembro; 

- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção 

especial, classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 10-–H/99, de 31 de Maio, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

. Sítio do “Guadiana” – pertencente à 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto (PTCON0036 – 

– Guadiana); 

. Zona de Protecção Especial Vale do Guadiana – criada pelo Decreto-Lei n.º 384–B/99, de 

23 de Setembro (PTZPE0047 – Vale do Guadiana); 

. Zona de Protecção Especial de Castro Verde – criada pelo Decreto-Lei n.º 384–B/99, de 23 

de Setembro (PTZPE0046 – Castro Verde). 

De salientar que a Mina de Neves–Corvo se encontrava em produção há cerca de 10 anos quando o 

Sítio do Guadiana foi classificado, conforme se refere no Ofício, ref.ª 09 / Assessoria Ambien-

te / 06, enviado pela SOMINCOR ao Presidente do Parque Natural do Guadiana em 22 de 

Fevereiro, que se apresenta no Anexo 6.3. 
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Tendo tomado conhecimento da intenção do Instituto de Conservação da Natureza (ICN) de 

proceder ao alargamento da ZPE de Castro Verde, a SOMINCOR enviou um ofício a este entidade 

e à Câmara Municipal de Castro Verde no qual manifestava o seu desacordo pela redefinição dos 

limites daquela área protegida (Anexo 6.4) 

Em termos patrimoniais não foram identificadas na área de estudo áreas sensíveis, nomeadamente 

as áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 

termos do Decreto-Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro. 
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8 -  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

8.1 -  METODOLOGIAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS 

O objectivo da caracterização da situação de referência é a obtenção de uma base de informação 

adequada à avaliação dos impactes ambientais significativos. Para isso recorreu-se a informação 

bibliográfica e pericial (disponibilizada pelo próprio conhecimento dos peritos envolvidos), 

complementada, em termos específicos, pela informação de base fornecida pela SOMINCOR, pelos 

dados recolhidos nos trabalhos de campo e pelos elementos obtidos no âmbito da consulta efectuada 

às diversas entidades nos termos descritos no subcapítulo 4.2. Apresenta-se, seguidamente, uma 

síntese dos principais domínios focados: 

• A NÍVEL BIOFÍSICO 

- Clima, onde foram caracterizados os parâmetros climatológicos mais relevantes, 

nomeadamente, temperatura, regime de ventos, precipitação, insolação, evaporação e 

humidade relativa do ar, e analisada a respectiva variabilidade intra e interanual, na medida 

da disponibilidade dos dados nacionais existentes; 

- Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia, onde a análise efectuada se baseou na 

avaliação das condições existentes, com base nos resultados de estudos geotécnicos 

disponibilizados no âmbito deste EIA, na especificação das movimentações de terra a 

realizar e na avaliação dos materiais disponíveis para a realização das obras; foi efectuada a 

caracterização, em termos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos 

existentes na área de estudo; 

- Solos e Ocupação do Solo, onde foram caracterizados os solos em presença, tendo em 

atenção o seu tipo, potencial de utilização e capacidade de uso; em termos de ocupação 

actual, foi efectuada uma análise qualitativa e quantitativa das diversas classes de espaço 

existentes na área de estudo; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, onde foram identificados 

os Planos, Programas ou Projectos em curso aos níveis local, municipal e regional, de forma 

a assegurar a correcta articulação do Projecto com as perspectivas de desenvolvimento local 

e regional, mas também com o objectivo de detectar eventuais condicionantes à implantação 

do Projecto; 

- Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos Superficiais, com especial relevância para a 

qualidade da água; foi descrito o ciclo de utilização da água, identificados os volumes de 

água utilizados e os caudais de efluentes descarregados; foi efectuada uma caracterização, 

quer em termos qualitativos, quer quantitativos, dos recursos hídricos superficiais da área de 
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estudo – Barranco das Lajes, a Ribeira de Oeiras e o Rio Guadiana; foi também efectuada 

uma caracterização do efluente da mina;  

- Qualidade do Ar: a caracterização geral da qualidade do ar na área de estudo foi feita com 

base na informação publicada existente, bem como nos resultados da monitorização que tem 

vindo a ser efectuada pela SOMINCOR desde há longos anos; 

- Ambiente Sonoro: a caracterização da situação de referência foi feita mediante a realização 

de campanhas de medições in situ, nos locais considerados susceptíveis de impacte, com 

especial atenção para o levantamento dos potenciais receptores sensíveis; seguidamente 

procedeu-se ao enquadramento do projecto de acordo com o Regulamento Geral do Ruído; 

- Gestão de Resíduos, onde foram identificados os diversos tipos de resíduos produzidos no 

complexo mineiro, efectuada a sua classificação e caracterizado o sistema de gestão 

actualmente existente; foram também identificados e caracterizados, com base nos dados 

disponíveis, os resíduos que virão a ser produzidos após a implementação dos projectos em 

análise; 

- Ecologia: foi dada particular atenção aos aspectos ecológicos, nomeadamente no que 

respeita às espécies utilizadoras da área de estudo e do meio receptor do efluente da mina, 

tendo em conta os habitats existentes; foram identificadas as áreas de conservação da 

natureza existentes na área de estudo e respectiva envolvente; 

- Paisagem: foram identificados os valores paisagísticos em presença, descrevendo-se, em 

síntese, a estrutura da paisagem através da definição de um zonamento das suas principais 

unidades e especificidades; foi também avaliada a qualidade paisagística e visual da 

paisagem. 

• A NÍVEL SÓCIO-ECONÓMICO 

- Sócio-economia: foi caracterizada a sócio-economia local através de informação estatística 

e bibliográfica da especialidade, da avaliação de indicadores sócio-económicos e da consulta 

dos documentos relativos ao Projecto. A caracterização sócio-económica visou o 

conhecimento da realidade sócio-económica da população local com o objectivo de 

identificar potenciais impactes do Projecto sobre a população, quer directos, quer indirectos, 

a partir da interferência com outras componentes ambientais. A caracterização foi feita com 

base nos dados existentes e por observação local efectuada pelos técnicos da equipa 

responsável pela elaboração do EIA; 

- Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico: foi efectuada pesquisa de base 

documental de um conjunto variado e representativo de fontes de informação, onde se 

incluem documentos bibliográficos, bases de dados, instrumentos de planeamento e 

cartografia. Foram também realizadas prospecções sistemáticas no âmbito dos trabalhos de 

campo. 
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Para os descritores em que tal seja pertinente, é detalhada a metodologia específica utilizada, no 

início dos subcapítulos da especialidade respectiva. 

8.2 -  CLIMA 

8.2.1 -  Enquadramento climático regional 

A área de estudo insere-se numa vasta área de clima do tipo continental, sub-tipo Alentejo oriental. 

Os verões são de tipo muito quente e os invernos são do tipo fresco (DAVEAU et al. 1985). 

Como principais factores regionais determinantes do clima da região salienta-se a sua posição 

geográfica no interior do Alentejo, afastada do litoral, não beneficiando por isso da influência 

moderadora do oceano. 

Por se tratar de uma vasta área sem formas de relevo significativas na área envolvente, não se 

verificam variações climáticas com significado. O entalhe da rede hidrográfica só muito localmente 

determina contrastes térmicos dado que o desnível entre a superfície plana dos topos e o talvegue 

dos cursos de água raramente ultrapassa algumas dezenas de metros. 

8.2.2 -  Estações meteorológicas 

O clima da área de estudo foi caracterizado com base nos registos das variáveis climáticas da 

estação climatológica de Neves–Corvo, localizada na área do Complexo Mineiro, correspondentes 

ao período de 1983-2005 (SOMINCOR, 2007). Para algumas variáveis consideram-se os valores 

das Normais Climatológicas do período de 1951-1980 da estação climatológica de Beja, publicados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG 1991). A estação climatológica de 

Beja, pela sua interioridade e proximidade, é a que representa de forma mais aproximada as 

características climáticas da área de estudo. 

No Quadro 8.1 apresentam-se as características gerais das estações climatológicas consideradas. 

QUADRO 8.1 

Características gerais da estação climatológica de Beja 

DESIGNAÇÃO 
LATITUDE 

(N) 
LONGITUDE 

(W) 
ALTITUDE 

(m) 
PERÍODO DE 

REGISTO 

Neves–Corvo 37°34' 7º58' 225 1983-2005 

Beja 38°01' 7º52' 246 1951-1980 

FONTE: INMG 1991 
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8.2.3 -  Temperatura do ar 

A temperatura anual média do ar em Neves–Corvo é de 16,5ºC. O regime mensal médio apresenta 

valores máximos nos meses de Verão, destacando-se Julho e Agosto com 24,4ºC (Figura 8.1). Os 

valores mínimos registam-se no Inverno, em Janeiro, com temperatura média de 9,5ºC, 

estabelecendo-se a amplitude térmica de 14,9ºC. 

 ---- Média -- - --  Min. Média +-+ Máx. Média

- - - Mín. Abs.    + + + Máx. Abs.
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FIGURA 8.1 

Regime térmico em Neves–Corvo, 1983-2005 

As temperaturas máximas médias registam-se em Julho, com 33,1ºC e as temperaturas mínimas 

médias descem a 4,6ºC no mês de Janeiro, seguindo de perto o ritmo da temperatura média mensal. 

As temperaturas máximas absolutas no período considerado ocorreram com maior frequência em 

Agosto, atingindo o valor máximo de 46,0ºC. As temperaturas mínimas absolutas registaram-se 

com maior frequência em Janeiro, tendo a temperatura descido a -6,5ºC. 

8.2.4 -  Vento 

A estação climatológica de Neves–Corvo não dispõe de registos de vento, pelo que se consideraram 

os registos da estação climatológica de Beja, que representa de forma mais aproximada as 

características climáticas da área de estudo. 

Os rumos do vento mais frequentes anualmente em Beja são W e NW com 28% e 15,7%, 

respectivamente (Quadro 8.2 e Figura 8.2). A velocidade média do vento é de 15,3 km/h, em média, 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 188/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

anualmente. O vento que atinge maior velocidade média (18 km/h) é do rumo SW. As calmas 

(velocidade do vento inferior a 1 km/h) são muito pouco frequentes, verificando-se anualmente a 

ocorrência de 0,5%, em média. 

QUADRO 8.2 

Frequência e velocidade do vento em Beja, 1956-1980 

Frequência (%) e velocidade média (km/h) para cada rumo 

N NE E SE S SW W NW Calmas 
Vel. 

média 
Número de dias 

Mês 

f v f v f v f v f v f v f v f v f v v ≥ 
36 km/h 

v ≥ 
55 km/h 

Jan 7,4 11,6 12,4 12,2 15,9 13,0 12,6 18,1 8,4 17,0 15,5 18,7 16,7 16,3 9,6 14,2 0,4 15,6 1,7 0,0 

Fev 9,4 11,3 12,9 13,4 11,5 12,7 10,1 18,3 11,0 18,7 17,4 21,7 18,8 18,6 8,3 15,3 0,5 16,4 2,3 0,1 

Mar 8,2 14,3 10,7 13,9 11,0 13,6 8,7 16,0 7,3 16,4 16,4 19,9 24,2 17,4 13,2 15,7 0,4 15,9 1,5 0,0 

Abr 12,3 13,5 10,0 14,2 7,0 12,1 6,1 13,7 6,8 17,0 13,0 17,8 26,8 17,0 17,7 15,6 0,4 15,3 0,8 0,0 

Mai 9,4 13,9 6,5 14,3 4,5 13,1 5,6 13,9 7,2 15,4 14,2 16,3 21,3 16,7 19,8 15,6 0,4 15,4 0,5 0,0 

Jun 7,4 13,3 5,4 13,5 4,7 11,3 5,5 12,9 7,6 13,7 13,1 15,7 38,1 16,8 17,6 15,3 0,4 15,1 0,5 0,0 

Jul 6,5 13,6 3,4 12,6 4,1 10,9 4,5 12,8 5,8 12,8 9,2 13,8 42,4 17,2 23,6 15,8 0,3 15,7 0,5 0,0 

Ago 7,1 13,9 4,5 13,6 3,7 11,9 4,1 13,2 4,6 13,6 8,6 14,5 44,4 17,0 22,8 6,1 0,2 15,8 0,4 0,0 

Set 6,5 11,7 4,9 11,2 6,4 11,7 7,8 14,6 9,7 13,5 12,3 15,6 35,0 15,8 16,7 14,3 0,8 14,2 0,3 0,0 

Out 10,5 12,0 11,1 11,9 12,1 12,8 13,7 16,6 10,0 16,2 10,5 18,4 19,1 15,6 12,4 14,0 0,6 14,7 1,1 0,0 

Nov 10,5 11,8 13,7 12,2 15,2 11,8 10,2 16,6 7,8 18,4 10,2 18,6 18,5 16,3 13,3 14,5 0,6 14,6 1,5 0,0 

Dez 11,1 11,3 13,9 11,5 13,8 12,4 9,8 16,4 8,6 18,3 11,8 21,4 18,2 17,9 12,3 14,2 0,5 15,2 1,9 0,1 

Ano 8,8 12,7 9,1 12,8 9,1 12,4 8,2 15,9 8,0 16,1 12,6 18,0 28,0 16,9 15,7 15,2 0,5 15,3 13,0 0,2 

f – frequência média do vento (%) 

v – velocidade média do vento (km/h) 

FONTE: INMG, 1991 

No Inverno, os ventos mais frequentes em Beja são dos rumos W (24%) e SW (17%) em Março e 

Fevereiro, respectivamente. A velocidade média do vento mais elevada atinge-se em Fevereiro 

(22 km/h) do rumo SW. As calmas são muito pouco frequentes, registando-se, em média, 0,5% em 

Fevereiro. 

Na Primavera verifica-se um aumento significativo da frequência do vento W e NW, atingindo 38% 

em Junho. Embora com pouca expressão também se verifica um aumento da frequência do vento do 

rumo N. Nesta estação do ano atinge-se a velocidade média de 18 km/h em Abril, do rumo SW 

(Figura 8.2). Na dependência do aumento da temperatura, forma-se "vento de gradiente" que tem 

como consequência a diminuição progressiva da frequência de calmas (quase ausentes), 

principalmente a partir do início da tarde (0,3% em Junho). 
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FONTE: INMG 1991 

FIGURA 8.2 

Frequência e velocidade do vento em Beja, 1956-1980 

O Verão surge como a estação do ano em que os ventos de W e NW aumentam a predominância, já 

evidenciada na Primavera, registando-se a maior frequência em Agosto, com 44% do rumo W e em 
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Julho com 24% do rumo NW. As velocidades médias mais elevadas registam-se em Julho e Agosto, 

rondando 17 km/h do rumo W (Figura 8.2). 

No Outono os ventos de W e NW registam uma redução substancial, ao mesmo tempo que se 

verifica um aumento da frequência dos ventos dos outros rumos, sobretudo dos rumos N, NE e E, 

que duplicam a frequência relativamente ao Verão. Não obstante, o vento de W continua a ser o 

mais frequente (19% em Outubro). A maior velocidade média atinge-se em Dezembro (21 km/h) do 

rumo SW. 

8.2.5 -  Precipitação 

A precipitação anual média em Neves–Corvo é de 484,4 mm. 

A análise do regime mensal da precipitação evidencia um período chuvoso, com precipitação 

mensal entre 37 mm e 94 mm, que se estende de Outubro a Maio e representa cerca de 93% da 

precipitação anual média, e outro, seco, de Junho a Setembro, com precipitação muito reduzida e 

coincidindo com os meses mais quentes (Figura 8.3). 

Os maiores valores de precipitação ocorrem no Outono, sendo Dezembro o mês mais pluvioso, com 

cerca de 94 mm, em média. O valor mínimo atinge-se em pleno Verão, no mês de Julho, apenas 

com 1,1 mm, em média (Figura 8.3). 
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FIGURA 8.3 

Regime termopluviométrico em Neves–Corvo, 1983–2005 

8.2.6 -  Insolação 

Segundo o Atlas do Ambiente (CNA, 1974), a insolação, intervalo de tempo de sol descoberto, 

atinge, em média, entre 2 900 horas e 3 000 horas anualmente em Neves–Corvo. 
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O ritmo intermensal, considerando os registos da estação climatológica de Beja, apresenta alguma 

regularidade no Outono e no Inverno, verificando-se nestes meses os menores valores de 

percentagem de insolação (quociente entre a insolação e a insolação máxima possível, dada por 

tábuas astronómicas), com o mínimo em Janeiro (49%). A partir da Primavera assiste-se a uma 

subida acentuada no ritmo da insolação. Os meses de Verão, com nebulosidade reduzida, são os que 

registam os valores mais elevados, sobressaindo Julho e Agosto com 83%. 

8.2.7 -  Evaporação 

A evaporação anual média em Neves–Corvo é de 1 567,5 mm, valor que se considera muito 

elevado. 

A análise do regime mensal da evaporação evidencia um período com valores muito elevados, entre 

182,7 mm e 263,3 mm, de Junho a Setembro, na dependência directa dos elevados valores de 

insolação e de temperatura do ar que se verificam naqueles meses (temperatura média diária entre 

21,1º C e 24,4º C e temperatura máxima média rondando 30º C) (Figura 8.1). 

Os menores valores de evaporação ocorrem no final do Outono e no Inverno, com valores entre 

48,2 mm e 49,7 mm, respectivamente Janeiro e Dezembro meses mais frios e com valores de 

insolação reduzidos. 

8.2.8 -  Humidade relativa do ar 

Segundo o Atlas do Ambiente (CNA, 1974), a humidade relativa do ar é, em média, anualmente, de 

70% às 9 horas em Neves–Corvo. Considera-se que a humidade relativa do ar às 9 horas é 

representativa da humidade média diária. 

O ritmo intermensal da humidade do ar manifesta a estreita relação com a temperatura do ar, 

observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar nos meses de Verão, mais 

quentes. Segundo os registos da estação climatológica de Beja, em Agosto a humidade desce a 34%, 

em média, às 18 horas. No final do Outono e nos meses de Inverno (período chuvoso e de 

temperatura do ar baixa), a humidade do ar atinge os valores mais elevados, destacando-se 

Dezembro e Janeiro com 82% e 81%, respectivamente às 12 horas e às 18 horas. 

8.2.9 -  Classificação climática 

De acordo com critérios simples de classificação, baseados na temperatura média do ar, na 

humidade relativa e na precipitação, o clima da área de Neves–Corvo é: 

- Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar de 16,5º C) e moderado 

(amplitude média da variação anual da temperatura do ar de 14,9° C); 
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- Quanto à humidade do ar: seco (humidade relativa anual média do ar rondando 70% às 

9 horas); 

- Quanto à precipitação: semi-árido (precipitação anual média de cerca de 484 mm). 

8.3 -  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, E HIDROGEOLOGIA 

8.3.1 -  Geologia 

Para caracterização das litologias da área de estudo utilizou-se a cartografia geológica das folhas 

n.º 8 à escala 1/200 000 publicada pelo Instituto Geológico e Mineiro, englobando a área em estudo, 

a que se seguiu um reconhecimento de campo. Procedeu-se ainda à consulta bibliográfica relativa a 

vários estudos e trabalhos desenvolvidos na área da Mina de Neves–Corvo e a dados de sondagens 

de pesquisa e captação de água executadas na área de estudo. 

A região está integrada na unidade geotectónica denominada por Zona Sul Portuguesa, mais 

propriamente na Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do Complexo 

Vulcano-Sedimentar e do Grupo Flysch do Baixo Alentejo (Figura 8.4). As primeiras são 

caracterizadas por grande interdigitação de rochas vulcânicas e sedimentares, constituindo uma 

estrutura em anticlinal de direcção NW–SE, onde se localiza a mina de Neves–Corvo no extremo 

SE. No núcleo desta estrutura encontram-se os xistos negros e quartzitos, do Grupo Filito–

Quartzítico. 

O Complexo Vulcano-Sedimentar é composto, essencialmente, por rochas vulcânicas ácidas 

(riólitos a riodacitos), tufitos, xistos negros a siliciosos, “xistos borra de vinho”, siltitos e jaspes.  

A formação de Mértola do Grupo Flysch é constituída por uma sucessão de depósitos turbiditos 

compostos por grauvaques, siltitos e pelitos com intercalações conglomeráticas com sentido de 

progradação para SSW, sendo a formação mais recente que assenta sobre o Complexo Vulcânico.  

Os grauvaques afloram em bancadas maciças com espessuras variáveis, de centimétricas a métricas 

e os conglomerados apresentam estruturação interna visível, enquanto que os siltitos e pelitos se 

encontram finamente estratificados. O estudo das paleocorrentes evidencia transporte no sentido 

NNW–SSE, tendo sido condicionado por depressões importantes e por carreamentos 

sinsedimentares a partir do Viseano Superior (Oliveira, 1980–1990). 

8.3.2 -  Geomorfologia 

No aspecto geomorfológico, a região em estudo apresenta uma vergência para SW, com dobras 

verticais simétricas dominando na parte norte, enquanto que a Sul as dobras assimétricas de flanco 
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longo são predominantes e com cavalgamentos e clivagem menos penetrativas. A actividade 

tectónica e a erosão influenciam a maior parte dos elementos morfológicos regionais. 

 

FIGURA 8.4 

Cartografia geológica 

Na área onde se desenvolve a mina de Neves–Corvo o relevo apresenta-se de um modo geral 

dissecado pela rede hidrográfica o que veio permitir a actuação da actividade erosiva, levando a que 

as antigas aplanações se encontrem actualmente mais reduzidas, sendo possível através dos níveis 

de cimos reconstituir a ondulação do terreno. 

As rochas mais brandas como os turbiditos e pelitos são mais profundamente atacadas pela erosão e 

apresentam-se escavadas, enquanto que, nos locais onde se verifica um predomínio de grauvaques, 
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que constituem, em geral, camadas mais espessas, a peneplanície encontra-se um pouco mais 

conservada, como é o caso da área envolvente e sul da albufeira do Cerro do Lobo. 

8.3.3 -  Caracterização tectónica e sismicidade 

8.3.3.1 -  Tectónica 

A área em estudo foi intensamente afectada por vários movimentos tectónicos, mas a ausência de 

minerais indicativos de alta pressão põe em evidência pressões metamórficas baixas e mostra, 

geralmente, um incremento para Norte. De acordo com Munhá (1983), a área em estudo localiza-se 

na zona 2 da zoneografia metamórfica onde a fácies zeolítica passa pela fácies de prehnite-

pumpellyite / xistos verdes na Faixa Piritosa. 

Os estudos e trabalhos efectuados evidenciam a presença de falhas N–S, subverticais, 

provavelmente do Devónico superior e que deverão corresponder ao 1º episódio de actividade 

tectónica em Neves–Corvo relacionado com fenómenos de distensão crostal. Estes fenómenos são 

responsáveis pelo vulcanismo e pela geometria da bacia (Silva et al., 1977). 

O 2º episódio tectónico de carácter compressivo é contemporâneo da deposição do flysch, 

originando carreamentos que alteraram toda a sequência, a que se seguiu a xistosidade associada a 

cavalgamentos de carácter complexo. 

O 3º e último episódio tectónico corresponde à ocorrência de falhas sinistrógiras de direcções 

N 30 W a N 30 E, as quais parecem ter afectado e deslocado as massas de sulfuretos, admitindo-se 

que sejam contemporâneas da falha de Messejana–Odemira. 

8.3.3.2 -  Sismicidade 

Portugal encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e a Euro–asiática, 

sendo esta fronteira, genericamente designada por falha Açores–Gibraltar, apresentando uma 

razoável actividade sísmica associada à interacção das duas placas. Pela análise dos estudos sobre 

sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram origem nesta fronteira de placas 

afectando de um modo global todo o território continental.  

Os dados sobre sismicidade do Instituto de Meteorologia e Geofísica demonstram que a actividade 

sísmica mais intensa e destrutiva na região foi também registada em 1755, correspondendo a sismos 

com epicentros situados na zona intraoceânica, localizada a Sul do Banco de Gorringe. 

Assim, a região tem sido sujeita à acção de vários sismos, que se podem agrupar em dois tipos, um 

interplacas, de grande amplitude e epicentro no mar, e outro intraplacas, mais moderado e de 

pequena distância focal. Considerando a carta de isossistas de intensidades sísmicas máximas 
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observadas no período de 1755–1996 (escala de Mercalli modificada), a área de estudo está situada 

na zona de intensidade sísmica de grau 8 (Figura 8.5). 

 

FIGURA 8.5 

Sismicidade histórica (Escala Mercalli Modificada) 

Da consulta da Carta Neotectónica, Esc. 1/1000 000, de J. Cabral e A. Ribeiro (1998), constante na 

Figura 8.6, é possível observar a inexistência de qualquer falha activa na área de estudo. 
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FIGURA 8.6 

Carta neotectónica 

Contudo, de acordo com o Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e 

Pontes, a região é considerada de elevada sismicidade histórica, localizando-se na zona A, a mais 

alta das quatro em que o país está dividido, sendo a influência dessa sismicidade representada por 

um coeficiente de sismicidade de α = 1,0. 

8.3.4 -  Caracterização hidrogeológica 

8.3.4.1 -  Enquadramento e funcionamento hidráulico 

A nível regional o Projecto situa-se no “Sector Pouco Produtivo” da Zona Sul Portuguesa, o qual, 

de um modo geral, é constituído por formações de produtividade reduzida, com caudais de 

exploração reduzidos, ocorrendo no entanto casos particulares, que devido à fracturação mais 

penetrativa acompanhada de quartzo e/ou à presença de bancadas de grauvaques de granulometria 

mais grosseira permitem caudais mais avultados. Quando há o predomínio de xistos estes têm 

tendência para colmatar as fracturas devido à argilização e ao peso do material rochoso. 

O comportamento aquífero da “Formação de Mértola” integra-se no grupo das rochas fissuradas, o 

qual se caracteriza por uma geometria muito irregular, de difícil definição e bastante heterogénea, 

associada a um sistema de fracturação que condiciona a percolação em função da abertura, da 

quantidade e do preenchimento dessas fracturas. 

Considera-se que o meio aquífero em referência apresenta um comportamento de aquífero livre de 

dupla porosidade, ou seja, poroso nas zonas mais superficiais, onde as formações se encontram mais 

alteradas e essencialmente fissurado no domínio mais profundo, com valores de permeabilidade 

muito baixos não ultrapassando em média K = 2 × 10-6 cm/s, de acordo com ensaios realizados pelo 

BRGM (1983). 

Segundo Rubio, F. (1985), considera-se localmente a presença de mais duas unidades aquíferas: 

- Uma intermédia, constituindo uma camada de transferência de massas de água, não só em 

direcção ao meio aquífero superficial, como também em profundidade no sentido do 

“reservatório” de água subterrânea; 

- Outra profunda, que constituía antes de ser atingida pela traçagem mineira, um importante 

aquífero confinado proporcionando fluxos ascendentes, alcançando por vezes a superfície 

topográfica. O rebaixamento aquífero resultante dos referidos trabalhos teve como 

consequência a redução da carga piezométrica adquirindo esta unidade actualmente 

características de aquífero livre.  
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A recarga deste complexo sistema está relacionada com a infiltração eficaz, que se processa 

directamente através da precipitação atmosférica, havendo ainda um importante contributo com 

origem na rede hidrográfica por perdas de escoamento nas zonas mais fissuradas. Considera-se que 

a infiltração eficaz seja da ordem de 5% da precipitação média. 

Nestas formações a capacidade de infiltração é bastante limitada; no entanto, nas de fácies mais 

grosseira, a porosidade eficaz apresenta-se normalmente mais elevada e a ocorrência de uma maior 

fracturação útil permite também uma maior velocidade de circulação da água subterrânea. 

8.3.4.2 -  Inventário dos recursos hídricos subterrâneos 

O inventário dos pontos de água efectuado na área e na envolvente do Projecto, constante no 

Quadro 8.3, dispõe de poucos elementos de caracterização das captações. A informação disponível 

foi recolhida do “site” do INAG e de dados do Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do 

Alentejo (ERHSA), não constando mais quaisquer elementos para além dos apresentados. 

Desconhecem-se, por isso parâmetros como profundidade de perfuração, coluna de revestimento, 

parâmetros hidrodinâmicos e produtividade. 

QUADRO 8.3 

Inventário dos pontos de água 

N.º ORDEM LOCAL M P COTA TIPO USO CAUDAL (l/s) 

564/7 Semblana – G. Padrões 215480 64480 258 Furo Doméstico 0,55 

564/22 Semblana 215425 64225 245 Furo Doméstico 0,6 

564/19 A-do-Corvo 214900 68175 215 Furo n.d. n.d. 

565/3 Pereira 217275 67475 226 Furo Doméstico n.d. 

565/14 Miguenzes 219599 64075 n.d. Poço Pecuária n.d. 

564/12 A-do-Corvo 214900 68000 210 Furo Doméstico n.d. 

n.d. – não disponível 

Na Figura 8.7, apresenta-se a cartografia da localização de todos os pontos mencionados no 

inventário, acrescido do sentido principal do fluxo de percolação a nível regional, tendo-se definido 

com base nas linhas de água e nas cotas do terreno, atendendo ainda que se trata de um aquífero 

com comportamento livre influenciado pelos gradientes hidráulicos do escoamento natural. 

As falhas comportam-se como vias privilegiadas de percolação aquífera, o que em conjunto com o 

rebaixamento provocado pelos trabalhos mineiros e a complexidade do modelo conceptual deste 

sistema hidrogeológico, torna difícil qualquer interpretação fidedigna das séries temporais 

piezométricas com base no número reduzido de elementos disponíveis. 
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FIGURA 8.7 

Inventário dos pontos de água 
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8.3.4.3 -  Hidroquímica e qualidade 

A caracterização dos parâmetros físico-químicos e de qualidade da água subterrânea teve como base 

um conjunto de análises relativas à água das captações inventariadas em Semblana, A-do-Corvo, 

Monte do Pereiro e Miguensas, dados relativos a trabalhos integrados no “Estudo dos Recursos 

Hídricos Subterrâneos do Alentejo”. 

Assim, relativamente às amostras de água destas formações, verifica-se que a distribuição dos 

valores de condutividade se situa entre os 1 000 e os 1 800 µS/cm, com valores médios de pH de 

7,4 e em regra com fácies variando entre cloretadas, bicarbonatadas e sulfatadas na parte aniónica, 

enquanto que relativamente aos catiões são predominantemente sódicas magnesianas (Quadro 8.4). 

QUADRO 8.4 

Principais parâmetros da água subterrânea (Valores médios – Fevereiro 1999) 

DECRETO-LEI 236/98 PARÂMETRO 

CAPTAÇÕES 

SEMBLANA 
(564/22) 

A-DO-CORVO 
(564/12) 

MONTE 
PEREIRO 

(565/3) 

MIGUENSAS 
(565/14) VMR VMA 

pH 7,4 7,4 7,4 7,6 6,5–8,5 _ 

Condutividade (µS/cm) 1 068 1 273 1 148 1 886 400 _ 

Bicarbonato (mg/l) 280 444 432 242,7 – – 

Nitratos (mg/l) 0,1 82,9 2,6 0,1 25 50 

Cloretos (mg/l) 165 138 181 485,5 200 – 

Magnésio (mg/l) 37,75 50 54 71,9 30 50 

Sulfatos (mg/l) 87 196 58 85,4 25 250 

Ferro Total (ug/l) 0,06 0,05 0,13 – 0,05 0,2 

Manganês (mg/l) – 0,12 0,03 – 0,02 0,05 

Cobre (mg/l) – 0,005 0,002 – 0,02 0,05 

Zinco (mg/l) – 0,23 0,12 – 0,5 3,0 

Sódio (mg/l) 81,5 101 93,5 186,8 20 150 

Potássio (mg/l) 0,56 5,9 0,63 0,53 10 12 

Chumbo (µg/l) – 0,01 0,01 – – 0,05 

Níquel (µg/l) 0,007 0,00712 – – – 0,05 

Crómio (µg/l) – 0,01 0,01 – – – 

Alumínio (µg/l) 0,08 0,02 0,02 – – 50 

FONTE: ERHSA 

Trata-se de modo geral de águas muito mineralizadas, embora de qualidade aceitável, havendo raros 

casos de violação dos valores máximos admissíveis (VMA). Os valores de condutividade, do 

magnésio, do ferro, dos sulfatos e do sódio ultrapassam quase sempre os valores máximos 

recomendados (VMR). 
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8.3.4.4 -  Qualidade na envolvente da Barragem de Rejeitados 

O controlo de qualidade da água subterrânea na envolvente da barragem é realizado através de pares 

de piezómetros designados por PCL, encontrando-se 6 pares no corpo principal (PCL1 / PCL2 a 

PCL11 / PCL12), 4 pares na portela ME1 (PCL13 / PCL14 a PCL19 / PCL20) e 4 pares na portela 

ME2 (PCL21 / PCL22 a PCL27 / PCL28), dispostos a jusante da barragem e estando cada par 

instalado a diferentes profundidades, sendo que o número ímpar atinge os – 20 m e o número par os 

– 10 m. A jusante desta rede e a montante da ribeira de Oeiras encontram-se seis piézometros para 

avaliação da distribuição até  aquela linha de água (PCL31 a PCL35). Para montante encontram-se 

três piezómetros (PCL41 a PCL43) para avaliação da qualidade da água sem interferencia da 

Barragem de Rejeitados.  

A caracterização destas águas teve como base os valores normativos da qualidade das águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano publicados no Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Verifica-se que todas elas se integram na categoria A3, 

devido à elevada condutividade que, em média, ronda os 3 500 µS/cm e, nalguns casos pontuais, 

chega mesmo a ultrapassar os 7 000 µS/cm. De salientar ainda os elevados teores de cloretos, em 

média superiores a 250 mg/l e pontualmente superiores a 1 800 mg/l, e os sulfatos, com valores 

médios de 680 mg/l, atingindo pontualmente os 1 500 mg/l. 

Os restantes parâmetros analisados, nomeadamente o pH, arsénio, cobre, mercúrio, zinco, estanho e 

nitratos, mostram concentrações que não violam os limites fixados para o VMA da categoria A1 do 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, apresentando valores ao longo do ano sem 

alterações significativas. 

Dos elementos recolhidos na amostragem efectuada nos piezómetros referenciados verifica-se, para 

os parâmetros que induzem desconformidade à água subterrânea, o seguinte: 

A montante, média dos piézometros PCL-41 a PCL-43 

A condutividade varia entre 1 136 a 2 280 µS/cm, os cloretos de 122 a 667 mg/l e os sulfatos 

de 36 a 280 mg/l. 

Rede piezométrica na envolvente da barragem 

• PCL1 

A condutividade da água varia de 1 200 a 2 300 µS/cm, os cloretos de 134 a 238 mg/l e os 

sulfatos de 280 a 1 000 mg/l. 
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• PCL2 

As concentrações de condutividade variam de 1 400 a 1 800 µS/cm, os cloretos de 150 a 

200 mg/l e os sulfatos de 204 a 501 mg/l. 

• PCL3 

A condutividade da água neste ponto situa-se entre 1 550 e 2 870 µS/cm, os cloretos entre 

144 e 245 mg/l e os sulfatos entre 570 e 1 160 mg/l. 

• PCL4 

O valor da condutividade varia de 2 260 a 2 830 µS/cm, os cloretos de 450 a 580 mg/l e os 

sulfatos de 134 a 300 mg/l. 

• PCL5 

A condutividade apresenta valores compreendidos entre 2 320 e 3 000 µS/cm, os cloretos 

171 a 250 mg/l e os sulfatos de 1 200 a 1 500 mg/l. 

• PCL6 

Aqui a condutividade varia de 2 900 a 3 300 µS/cm, os cloretos de 200 a 478 mg/l e os 

sulfatos de 1 450 a 1 540 mg/l. 

• PCL7 

As concentrações da condutividade situam-se entre 2 900 a 3 330 µS/cm, os cloretos de 

219 a 290 mg/l e os sulfatos de 1 200 a 1 560 mg/l. 

• PCL8 

A condutividade varia de 2 500 a 3 060 µS/cm, os cloretos de 206 a 290 mg/l e os sulfatos 

de 1 010 a 1 270 mg/l. 

• PCL11 

A condutividade da água neste ponto situa-se entre 3 000 e 3 990 µS/cm, os cloretos entre 

284 a 302 mg/l e os sulfatos de 1 300 a 1 700 mg/l. 
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• PCL12 

O valor da condutividade varia de 3 000 a 3 700 µS/cm, os cloretos de 230 a 334 mg/l e os 

sulfatos de 1 330 a 1 790 mg/l. 

• PCL15 

As concentrações da condutividade situam-se entre 3 460 a 4 600 µS/cm, os cloretos de 

167 a 1140 mg/l e os sulfatos de 166 a 840 mg/l. 

• PCL16 

A condutividade da água neste ponto situa-se entre 2 160 e 4 970 µS/cm, os cloretos entre 

530 a 1 210 mg/l e os sulfatos entre 168 e 739 mg/l. 

• PCL17 

O valor da condutividade varia de 5 200 a 7 000 µS/cm, os cloretos de 1 570 a 1 960 mg/l e 

os sulfatos de 600 a 940 mg/l. 

• PCL18 

O valor da condutividade varia de 4 000 a 5 600 µS/cm, os cloretos de 1 230 a 1 800 mg/l e 

os sulfatos de 400 a 790 mg/l. 

• PCL21 

As concentrações da condutividade variam de 2 100 a 3 160 µS/cm, os cloretos de 

190 a 334 mg/l e os sulfatos de 780 a 1 480 mg/l. 

• PCL22 

A condutividade da água neste ponto situa-se entre 289 e 5 690 µS/cm, os cloretos entre 

27 a 246 mg/l e os sulfatos entre 21 e 507 mg/l. 

A jusante, média dos piézometros PCL-31 a PCL-35 

A condutividade varia entre 994 a 2 610 µS/cm, os cloretos de 60 a 628 mg/l e os sulfatos de 

30 a 689 mg/l. 

De um modo geral as concentrações mais elevadas encontram-se nos piezómetros situados a maior 

profundidade (20 m), localizando-se na portela ME1 o conjunto de piezómetros onde a água 

subterrânea apresenta maior teor de cloretos e condutividade. Por outro, lado, torna-se também 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 204/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

visível uma diminuição notória do valor da mineralização da água no sentido de jusante e à medida 

que os pontos de amostragem se afastam do corpo da Barragem de Rejeitados. 

8.3.5 -  Vulnerabilidade do aquífero à poluição 

A vulnerabilidade à poluição de qualquer formação está intrinsecamente ligada à composição 

litológica, morfologia, permeabilidade, profundidade da zona aquífera, etc., sendo, segundo Lobo 

Ferreira e Cabral (1991) “a sensibilidade da qualidade das águas a uma carga poluente, função das 

características intrínsecas do aquífero”. 

Poderá ainda ser entendida como a capacidade que possuem as camadas sobrejacentes ao aquífero 

em reduzir a propagação dos potenciais poluentes, considerando-se deste modo uma propriedade 

intrínseca ao próprio meio geológico, que serve de suporte ao sistema hidrogeológico. 

Existem vários métodos de avaliação da vulnerabilidade tendo-se utilizado neste trabalho dois, o 

primeiro criado pela EPPNA – Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água (1998), baseado 

apenas na composição litológica do meio a que está associada uma classe de vulnerabilidade, o 

segundo denominado Índice DRASTIC fundamenta-se no somatório de sete parâmetros ou 

indicadores hidrogeológicos, que influenciam o potencial da poluição. 

8.3.5.1 -  Classificação EPPNA 

Segundo a metodologia da EPPNA, são apresentadas no Quadro 8.5 as oito classes de 

vulnerabilidade em função da composição litológica de cada formação e a respectiva classificação.  

QUADRO 8.5 

Classes de vulnerabilidade 

AQUÍFERO VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO INDICADOR 

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta V1 

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta V2 

Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica 
com a água de superfície 

Alta V3 

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica 
com a água de superfície 

Média V4 

Aquífero em rochas carbonatadas Média a Baixa V5 

Aquífero em rochas fissuradas Baixa e Variável V6 

Aquífero em sedimentos consolidados Baixa V7 

Inexistência de aquíferos Muito baixa V8 

FONTE: EPPNA 
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A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações geológicas que constituem este modelo 

hidrogeológico, com indicador do tipo V6, considerado de baixa a variável vulnerabilidade. Do 

conhecimento que se possui do comportamento destas formações a vulnerabilidade à poluição 

afigura-se reduzida a muito baixa fora das zonas fracturadas, devido à composição de bancadas 

maciças com intercalações argilosas, acrescido ainda do facto do diaclasamento ser pouco 

penetrativo e sem continuidade lateral. 

8.3.5.2 -  Índice DRASTIC 

Tendo em conta a expressão DRASTIC = 5 × D + 4 × R + 3 × A + 2 × S +1 × T + 5 × I + 3 × C 

(Aller et al., 1987) em que são apontados os pesos a afectar por índices, definem-se os seguintes 

critérios adoptados e seguidos para a área de implantação do projecto:  

• PARÂMETRO D – PROFUNDIDADE DA ZONA NÃO SATURADA 

A profundidade do nível freático embora variável admite-se situar em média a cerca de 

– 10 m, a que corresponde o índice 5. 

• PARÂMETRO R – RECARGA 

O valor da recarga directa foi estimado para a região em 30 mm/ano, o que é equivalente no 

método DRASTIC, ao índice 1. 

• PARÂMETRO A – MATERIAL DO AQUÍFERO 

Conhecendo-se a litologia das sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea 

executadas na área, as quais atravessaram essencialmente formações de natureza xistenta, 

estas enquadram-se no índice 2. 

• PARÂMETRO S – TIPO DE SOLO 

Na área ocorrem solos argilosos que permitem atribuir o índice 3. 

• PARÂMETRO T – TOPOGRAFIA 

O declive médio para a área de intervenção é de cerca de 6 a 9 %, tendo-se adoptado o 

índice 5. 

• PARÂMETRO I – IMPACTE DA ZONA NÃO SATURADA 

Considerou-se idêntico ao parâmetro A, atribuindo-se o índice 3. 
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• PARÂMETRO C – CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

Atendendo aos valores de condutividade hidráulica obtidos nos ensaios de caudal 

executados nos furos, verifica-se que este valor é inferior a 4,1 m/d, correspondendo ao 

índice 1. 

Assim, no Quadro 8.6 calculou-se para as formações abrangidas pelo Projecto o valor de 

vulnerabilidade DRASTIC de 64, indicando um sistema com vulnerabilidade baixa a muito baixa. 

QUADRO 8.6 

Cálculo da vulnerabilidade DRASTIC 

PARÂMETROS D R A S T I C SOMA 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 – 

Índice 5 1 2 3 5 3 1 – 

Valor 25 4 6 6 5 15 3 64 

Refira-se que o valor de vulnerabilidade calculado por este método varia entre um mínimo de 23 e 

um máximo de 226. 

8.3.6 -  Recursos minerais 

A região de Neves–Corvo constitui um importante jazigo de sulfuretos vulcanogénicos 

polimetálicos, caracterizado por uma elevada zonalidade metálica vertical e lateral, com altos teores 

em cobre, estanho e zinco, sendo observável macroscopicamente nos sulfuretos maciços a presença 

de pirite, calcopirite, cassiterite, galena, bornite, etc. 

Segundo Pacheco, N. (2001), para além das concentrações elevadas de Cu, Sn, e Zn, com 

importante interesse económico, verifica-se ainda a presença de minerais “valorizantes”, como é o 

caso da Ag e do In e de outros considerados “penalizantes” como o As e o Sb. Das cinco massas de 

sulfuretos maciços que formam o Jazigo de Neves–Corvo, encontram-se actualmente em produção 

as da Graça, Neves, Corvo e Zambujal. 

8.4 -  SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

8.4.1 -  Solos 

8.4.1.1 -  Metodologia 

A caracterização dos solos da área de estudo é efectuada com base no estudo “Os Solos de Portugal 

a Sul do Rio Tejo – Sua Classificação, Caracterização e Génese” (Cardoso, 1965), e na Carta dos 

Solos e de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal, na escala 1/25 000 (SROA, 1970) elaborada 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 207/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

pelo ex–Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (ex–SROA) e respectiva notícia 

explicativa (IDRHA, 2007). 

Uma vez que as intervenções que correspondem à ocupação de solos, quer temporária quer 

permanentemente, se situam na área anexa à Barragem de Rejeitados e à base do coroamento da 

barragem e dos aterros das portelas, as referências à restante área do Complexo Mineiro apenas têm 

como objectivo o enquadramento geral da tipologia dos solos e da respectiva capacidade de 

utilização.  

8.4.1.2 -  Caracterização dos solos 

Segundo a carta de solos referida anteriormente, os solos existentes na área de estudo correspondem 

a: 

• SOLOS INCIPIENTES 

- Aluviossolos modernos (Al); 

- Litossolos (Ex). 

• SOLOS ARGILUVIADOS POUCO INSATURADOS 

- Solos Mediterrâneos Pardos (Px) 

Resumem-se seguidamente as principais características destes solos (Cardoso et al., 1965), cuja 

distribuição espacial se apresenta na Figura 8.8. 

• ALUVIOSSOLOS MODERNOS (AL) 

Os Aluviossolos são Solos Incipientes, representados na área de estudo por Aluviossolos 

Modernos, não calcários, de textura ligeira, constituídos por depósitos estratificados de 

aluviões, que recebem, em geral, de tempos a tempos, adições de sedimentos aluvionares. 

Estas aluviões localizam-se no vale da ribeira de Oeiras que atravessa a área de estudo na 

metade poente e são atravessadas pela esteira sobreelevada de tubagens que liga a área 

mineira à Barragem de Rejeitados. Correspondem a duas faixas estreitas que acompanham 

as margens da ribeira, abrangendo cerca de 56 ha. 

• LITOSSOLOS, DE XISTOS OU GRAUVAQUES (EX) 

Os Litossolos são Solos Incipientes, representados na área de estudo por Litossolos dos 

Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. Correspondem a solos não evoluídos, 

sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material 
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originário. São derivados de rochas consolidadas, de espessura efectiva normalmente 

inferior a 10 cm. Desenvolvem-se em climas sub-húmidos e semi-áridos. 
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FIGURA 8.8 – Carta de Solos e de Capacidade de Uso dos Solos 
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Os Litossolos localizam-se a norte da Barragem de Rejeitados, correspondendo aos terrenos 

adjacentes ao coroamento da barragem e aos aterros das portelas (cerca de 100 ha), e a Norte 

das instalações do refeitório e do dormitório do Complexo Mineiro, abrangendo também 

cerca de 100 ha. Identifica-se também uma pequena área de Litossolos (cerca de 20 ha) na 

envolvente norte e nascente da localidade de Senhora da Graça de Padrões.   

• SOLOS MEDITERRÂNEOS PARDOS (PX) 

Os Solos Mediterrâneos Pardos são Solos Argiluviados Pouco Insaturados e correspondem a 

solos evoluídos de perfil A Btx C. Na área de estudo os Solos Mediterrâneos Pardos 

correspondem a solos provenientes de materiais não calcários, Normais, de xistos ou 

grauvaques, que apresentam cores pardacentas ou acastanhadas nos horizontes A e B, 

encontrando-se em fase delgada. 

Os Solos Mediterrâneos Pardos abrangem cerca de 174 ha numa área a sul da Barragem de 

Rejeitados, entre as pequenas barragens em cascata de desvio das afluências naturais e o 

limite sul da área de estudo. Identificam-se também algumas pequenas áreas destes solos a 

sul das instalações do Complexo Mineiro, junto à ribeira de Oeiras (23 ha) e em redor da 

localidade de A-do-Neves (32 ha). 

A associação de Solos Mediterrâneos Pardos e de Litossolos (Px(d)+Ex) corresponde aos 

solos mais representativos na área de estudo (cerca de 406 ha), abrangendo a área a poente 

da Barragem de Rejeitados até à ribeira de Oeiras e a área adjacente a sul e nascente da 

Barragem de Rejeitados. 

8.4.1.3 -  Capacidade de uso dos solos 

Atendendo à pequena espessura efectiva e aos riscos de erosão, à reduzida disponibilidade hídrica e 

às limitações nutricionais, os solos da área de estudo apresentam uma capacidade de utilização 

limitada e em geral não susceptíveis de qualquer utilização, predominantemente das classes “D” e 

“E”, respectivamente, com limitações severas a muito severas ao nível da zona radicular “s” e com 

limitações por susceptibilidade à erosão e pelo declive “e”, não susceptíveis de utilização agrícola. 

Apresentam poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração 

florestal (classe D) ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de protecção ou 

recuperação, ou não susceptível de qualquer utilização (classe E) – SROA 1965. 

No Quadro 8.7 apresentam-se as definições e as características principais das classes de capacidade 

de uso dos solos. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 212/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

QUADRO 8.7 

Capacidade de uso dos solos na área de estudo 

CLASSES SUB-CLASSES USO 

A  
Poucas ou nenhumas limitações; sem riscos de erosão ou riscos ligeiros; boa aptidão 

para todas as utilizações; susceptível de utilização agrícola intensiva 

B s 
Limitações moderadas; riscos de erosão no máximo moderados; susceptível de 

utilização agrícola moderadamente intensiva 

C s 
Limitações severas; riscos de erosão no máximo elevados; susceptível de utilização 

agrícola pouco intensiva 

D e, s 
Limitações severas a muito severas; riscos de erosão no máximo elevados a muito 

elevados; normalmente não susceptível de utilização agrícola; poucas ou moderadas 
limitações para pastagem, exploração de matos e exploração florestal 

E e, s 

Limitações muito severas; riscos de erosão muito elevados; não susceptível de 
utilização agrícola; severas a muito severas limitações para pastagem, exploração de 
matos e exploração florestal; servindo apenas para vegetação natural ou floresta de 

protecção ou recuperação; ou não susceptível de qualquer utilização.  

 
 Classes presentes na área de estudo 

Na faixa correspondente aos Aluviossolos Modernos (Al) a capacidade de uso é das mais elevadas 

da área de estudo (classe C), com limitações severas ao nível do sistema radicular, com riscos de 

erosão elevados e susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva, o que se traduz pela sua 

classificação na sub-classe “s”. Além dos Aluviossolos, os Solos Mediterrâneos Pardos em redor da 

localidade de A-do-Neves e a Sul de Senhora da Graça de Padrões também apresentam capacidade 

de utilização “Cs”. 

Na maior parte da área de Solos Mediterrâneos Pardos, os solos não são susceptíveis de utilização 

agrícola (classe D) com limitações por susceptibilidade à erosão e pelo declive (e) e com limitações 

ao nível da zona radicular(s). 

Incluem-se na classe “E” os Litossolos, com limitações decorrentes da sub-classe “s” e “e”. 

Nas áreas em que os Litossolos se encontram em associação com os Solos Mediterrâneos Pardos, as 

limitações são em geral muito severas (classes Ee e Es), servindo apenas para vegetação natural ou 

floresta de protecção ou recuperação, ou não susceptível de qualquer utilização (Figura 8.8). 

8.4.2 -  Ocupação do solo 

8.4.2.1 -  Considerações gerais 

A ocupação do solo assume-se como um dos descritores de elevada sensibilidade na caracterização 

de um Projecto Mineiro. Efectivamente, a análise da tipologia ocupacional actual é fundamental 
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para identificar quais as alterações na ocupação do solo e eventual ocupação com resíduos 

perigosos. 

A área de estudo considerada para o Projecto desenvolve-se numa direcção aproximada NW – SE, 

abrangendo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo e a Barragem de Rejeitados, atravessando a 

ribeira de Oeiras. Com cerca de 2 064 ha, a área de estudo é constituída, fundamentalmente, por 

culturas anuais de sequeiro, montado e mato, caracterizado por esteva. 

A envolvência do local caracteriza-se por manchas de montado de azinho mais ou menos denso, 

alternadas com superfícies de campo aberto ou com escassa presença de árvores onde se pratica a 

actividade agrícola, silvícola ou pastoril, em solos esqueléticos e delgados. 

Os aglomerados populacionais existentes na área de estudo e respectiva envolvente, distribuídos de 

forma bastante dispersa, são fundamentalmente Senhora da Graça de Padrões, A-do-Neves, A-do- 

-Corvo e Semblana. Os “montes alentejanos”, nomeadamente Monte da Caiada, Monte Branco, 

Monte Varela, Monte do Pereiro e Herdade de Miguenzes, são elementos marcantes e reflexo da 

actividade agrícola característica desta região. 

No que respeita à rede rodoviária, as ligações e acessibilidades à SOMINCOR fazem-se pelos 

seguintes eixos: 

- A2 – Estabelece a ligação entre Lisboa e o Sul do país (A22). O acesso a Almodôvar e a 

Castro Verde é assegurado pelo IP2 e pela EN2; 

- IP2 – Importante eixo de ligação entre o Norte e o Sul do país, ligando importantes centros 

urbanos, como Portalegre, Évora e Beja. O acesso a este itinerário, a partir de Almodôvar ou 

de Castro Verde, é assegurado pela EN2; 

- IC1 – Importante eixo de ligação entre o Norte e o Sul do país, seguindo paralela à A2, 

desde a zona da Marateca até à A22, constituindo uma variante à A2. O acesso a este 

itinerário, a partir de Almodôvar ou de Castro Verde, é assegurado também pela EN2; 

- EN 2 – Estrada Nacional que liga Chaves a Faro, passando por Castro Verde e Almodôvar; 

- EN 267 – Estrada Nacional que liga Almodôvar a Mértola, passando por Semblana, junto à 

Barragem de Rejeitados. 

- ER 1167 – Estrada Regional que liga Aldeia dos Fernandes a A-do-Corvo, passando pela 

mina de Neves–Corvo. 

De referir que o acesso utilizado aquando do alteamento da Barragem de Rejeitados foi a ER1167 

que liga o Complexo Mineiro de Neves–Corvo à EN2 que articula todo o Complexo com a rede 

rodoviária nacional. 
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No que respeita aos acessos ferroviários, há que destacar: 

- Linha do Sul – Liga o Barreiro a Tunes e passa a 30 km de Neves–Corvo. A estação de 

caminho de ferro de Castro Verde/Almodôvar fica a 30 km; 

- Linha do Sado – Liga o Pinhal Novo à Funcheira. Tem ligação com a Linha do Sul na 

Funcheira. 

De salientar que a SOMINCOR é detentora de um ramal ferroviário próprio para escoamento 

directo de concentrados. Esta linha inicia-se no interior das instalações da Mina de Neves–Corvo 

(Couto Mineiro), sensivelmente a 30 km de Ourique, e entronca na Linha do Alentejo (na estação 

de Ourique), promovendo a ligação entre a mina e a rede ferroviária regional. 

8.4.2.2 -  Metodologia 

A identificação da ocupação do solo na área de estudo foi realizada através de fotointerpretação 

assistida por computador, recorrendo-se a imagem de satélite disponibilizada no âmbito deste 

estudo, validada com trabalho específico de campo, em Janeiro de 2007. 

A digitalização da ocupação do solo foi realizada a uma escala aproximada de 1/2 500, recorrendo- 

-se às funcionalidades das aplicações de sistemas de informação geográfica disponíveis, 

considerando-se uma área de estudo abrangendo todo o Complexo Mineiro da SOMINCOR e as 

povoações próximas (Figura 7.1). 

8.4.2.3 -  Análise qualitativa 

Descrevem-se genericamente as classes da ocupação do solo identificadas na área de estudo, 

remetendo a sua ilustração para as fotografias apresentadas no Anexo 5: 

• CULTURAS AGRÍCOLAS 

Correspondem a cereais de sequeiro, a culturas arvenses e forragens extensivas, ocupando 

vastas áreas, mais ou menos planas, designadas nesta região por planícies. 

Este tipo de ocupação encontra-se bem patente em toda a área de estudo e na sua envolvente, 

nomeadamente nos montes alentejanos, de grande actividade agrícola (Fotografias 2, 12, 15 

e 20 do Anexo 5). 

• MONTADO 

Nas zonas contíguas às áreas agrícolas, também em zonas de planície mas de relevo menos 

regular e de solo mais pobre, foram-se desenvolvendo outras actividades (como a pastorícia, 
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e a silvicultura) com aproveitamento de algumas espécies de árvores características do 

Mediterrâneo, como o sobreiro e a azinheira (Fotografias 3, 11 e 14 do Anexo 5). 

O montado existente na área de estudo, associado a culturas de sequeiro e de densidade 

muito fraca, surge sobretudo no sector norte da área de estudo. 

• MATO 

O mato existente na área de estudo é caracterizado fundamentalmente por esteva. Os 

estevais surgem em zonas de terreno mais irregular, de solos mais degradados e não sujeitos 

a pastoreio (Fotografias 4, 41, 42 e 46 do Anexo 5). 

• POVOAMENTOS FLORESTAIS 

Correspondem a povoamentos florestais de pinheiro manso (Fotografias 5, 27 e 28 do 

Anexo 5) e de eucalipto (Fotografias 6, 29 e 30 do Anexo 5), existentes na área de estudo. 

• FORMAÇÕES RIPÍCOLAS 

Ao longo da ribeira de Oeiras, a montante e a jusante, desenvolvem-se galerias ripícolas 

pouco estruturadas, caracterizadas por freixos, salgueiros, ulmeiros e silvas (Fotografias 7, 

25 e 26 do Anexo 5). 

• ALBUFEIRA 

A albufeira do Cerro do Lobo, ou da Barragem de Rejeitados, foi exclusivamente construída 

para a deposição dos rejeitados da operação das lavarias da Mina de Neves–Corvo 

(Fotografias 8, 31 e 32 do Anexo 5). 

• AÇUDES MARGINAIS 

A Sul, separados por taludes naturais, existem vários açudes marginais que recolhem a água 

de escorrência superficial, canalizando-a directamente para as linhas de água e evitando, 

deste modo, o aumento de água na barragem (Fotografias 9, 21 e 36 do Anexo 5). 

• POVOAÇÕES E MONTES 

Foram assinaladas algumas povoações na área de estudo, nomeadamente A-do-Neves, A-do-

-Corvo e Senhora da Graça de Padrões. Para além destas povoações, foram identificados 

montes agrícolas, nomeadamente Monte Branco, Monte do Pereiro, Monte da Caiada e 

Monte Mestre (Fotografias 10, 11, 13 e 19 do Anexo 5). 
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As classes de ocupação do solo identificada estão representadas na Figura 8.9. 

Da análise efectuada, verifica-se que a área de estudo é caracterizada por culturas agrícolas, por 

vezes associadas ao montado, e por mato, numa área de intensa actividade mineira com estruturas 

inerentes à sua exploração. 

8.4.2.4 -  Análise quantitativa 

Através dos resultados da caracterização realizada por fotointerpretação (Figura 8.9), procedeu-se à 

análise quantitativa de cada uma das classes de ocupação do solo na área de estudo, apresentando-se 

no Quadro 8.8 a sua distribuição espacial. 

Da análise do Quadro 8.8 constata-se que na área de estudo (subtraindo o Complexo Mineiro de 

Neves–Corvo) predomina o montado com cerca de 1 066 ha, correspondendo a 51,7% da área de 

estudo. 

Com alguma representatividade destacam-se as culturas agrícolas com cerca de 346 ha, o que 

corresponde a 16,8% da área de estudo. 

Também se destaca o povoamento florestal de pinheiro manso, ocupando uma área de 

aproximadamente 151 ha, correspondendo a 7,4% da área de estudo. 

QUADRO 8.8 

Ocupação do solo na área de estudo 

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (ha) % 

Montado 1 066,66 51,7 

Culturas agrícolas 346,41 16,8 

Zona Industrial de Neves Corvo e Ligação Mina Barragem 163,03 7,9 

Barragem de Rejeitados 153,68 7,4 

Povoamento florestal de pinheiro 151,78 7,4 

Mato 86,69 4,2 

Formações ripícolas 53,42 2,6 

Povoação/Monte 24,27 1,2 

Açudes 11,09 0,5 

Povoamento florestal de eucalipto 7,12 0,3 

Total 2 064,15 100,0 

Estas são as três classes de ocupação do solo que predominam na área de estudo e representam na 

totalidade cerca de 75,9% da mesma. 
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FIGURA 8.9 – Ocupação do solo e habitats 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 218/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 219/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

De salientar que todo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo (Zona Industrial, Barragem de 

Rejeitados e Ligação Mina–Barragem) abrange uma área de aproximadamente 317 ha (esta área não 

engloba a zona envolvente da Barragem de Rejeitados), correspondendo a 15,3% do total da área de 

estudo. 

As restantes classes de ocupação do solo não têm grande representatividade na área de estudo, 

representando apenas 8,8% da mesma. 

8.5 -  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES  

8.5.1 -  Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

O município de Castro Verde dispõe de Plano Director Municipal, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de Outubro. Este PDM encontra-se em revisão de acordo 

com informações da Câmara Municipal de Castro Verde. 

O Plano Director Municipal de Almodôvar foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 13/98, de 27 de Janeiro. 

8.5.2 -  Aspectos metodológicos 

Foram identificados e analisados os diversos instrumentos de ordenamento do território em vigor 

para a área de estudo e avaliados os impactes do projecto nesses instrumentos de ordenamento e de 

planeamento. 

Nesta caracterização foram identificadas e cartografadas as diversas tipologias de espaço previstas 

para a área de intervenção, através das Plantas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais 

(PDM) de Castro Verde e Almodôvar (Figura 8.10 e Anexo 6.2). 

Da sobreposição da área de estudo com a Carta de Condicionantes dos PDM referidos (Anexo 6.3), 

foram registadas e cartografadas áreas condicionadas de uso do solo relativas ao Domínio Público 

Hídrico (DPH), no âmbito dos condicionamentos ecológicos (REN), bem como condicionamentos 

resultantes da protecção do solo para fins agrícolas (RAN), condicionamentos resultantes da 

protecção de infra-estruturas e equipamentos, servidões rodoviárias e ferroviárias. (Figuras 8.11 e 

8.12). 

As ocorrências de interesse patrimonial, bem como as servidões relativas ao património edificado 

são tratadas em capítulo próprio (subcapítulo 8.13). 
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Na sequência da observação das figuras referidas, e tendo em conta os regulamentos/relatórios dos 

diversos instrumentos de ordenamento do território consultados, foi efectuada a análise que 

seguidamente se apresenta. 

8.5.3 -  Ordenamento do território 

Tendo por base os Regulamentos dos Planos Directores Municipais de Castro Verde e Almodôvar, 

verifica-se a presença, na área de estudo, das seguintes classes de espaço, ao nível do ordenamento 

do território: 

• CASTRO VERDE 

- PERÍMETROS URBANOS 

Classe de espaço que se destina ao preenchimento, reestruturação e expansão dos 

aglomerados consolidados ou em processo de formação. Na área de estudo identificaram-

se os perímetros urbanos de A-do-Neves e A-do-Corvo. 

- CLASSES DE ESPAÇOS DE ORDENAMENTO AGRO-FLORESTAL-BIÓTOPO DE CASTRO VERDE –  

– ÁREA DE TRANSIÇÃO OU MISTA 

Definem a oferta de solo para as actividades agro-florestais no município de Castro Verde, 

considerando o objectivo de conservação da natureza – utilização do habitat pela fauna, 

nomeadamente aves estepárias – de acordo com as orientações estabelecidas pelas 

entidades competentes. 

A área de transição ou mista deverá ser mantida como área aberta, em agricultura 

extensiva, passível de florestação, ou intervenção nas áreas florestais existentes, até 50%, 

em baixa a média densidade, com espécies autóctones. 

A área de estudo no concelho de Castro Verde é na sua totalidade abrangida por esta classe 

de espaço. 

- ÁREAS PERTENCENTES À RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), que foi estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março5, define a REN como uma estrutura biofísica básica 

e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com características 

ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e 

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das 

actividades humanas. 

                                                 
5 Alterado por diversos diplomas conforme descrito no Subcapítulo 3.4.1 
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Na área de estudo, o espaço ocupado por REN, corresponde a sensivelmente 644 ha, no 

concelho de Castro Verde. 
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FIGURA 8.10 – Ordenamento do Território 
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FIGURA 8.11 – Carta de Condicionantes 
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FIGURA 8.12 – Reserva Ecológica Nacional 
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- ÁREAS PERTENCENTES À RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi estabelecido através pelo 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, 

de 12 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro. As áreas da RAN 

estão cartografadas à escala 1/25 000 e publicadas em Portaria do Diário da República. 

Com a ratificação e publicação dos Planos Directores Municipais – PDM – aquelas 

Portarias caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM. 

A Reserva Agrícola Nacional é constituída por solos das classes A e B, bem como por 

solos de baixas aluvionares e coluviais. Quando assumem relevância em termos de 

economia local ou regional, são ainda integradas na RAN: 

. as áreas que tenham sido submetidas a importantes investimentos destinados a aumentar 

com carácter duradouro a capacidade produtiva dos solos; 

. os solos cujo aproveitamento seja determinante da viabilidade económica de explorações 

agrícolas existentes. 

O espaço total de RAN presente na área de estudo do concelho de Castro Verde é de 

sensivelmente 32 ha. 

• ALMODÔVAR 

- ESPAÇOS URBANOS 

Os espaços urbanos delimitados na planta de ordenamento são caracterizados pelo elevado 

nível de infra-estruturação e concentração de edifícios, onde o solo se destina 

predominantemente à construção. 

Na área de estudo identifica-se o espaço urbano de Senhora da Graça de Padrões. 

- ESPAÇOS FLORESTAIS 

. Áreas agro-silvo-pastoris 

As áreas agro-silvo-pastoris destinam-se principalmente à exploração de sistemas 

arvenses, arbóreos, arbustivos ou a usos silvo-pastoris, a proteger e a valorizar, que 

integram principalmente os montados de sobro e azinho. 

Nestas áreas são interditas todas as acções que impliquem alteração ao uso dominante 

referido anteriormente, salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou 

potencialidades. 

. Áreas silvo-pastoris 

As áreas silvo-pastoris destinam-se dominantemente a uma utilização florestal que 

contribui para a preservação dos equilíbrios fundamentais, designadamente dos recursos 

hídricos do solo, da flora e da fauna. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 229/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Nestas áreas são interditas todas as acções que impliquem alteração aos usos dominantes 

referidos anteriormente, salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou 

potencialidades para produção vegetal. 

Os espaços florestais ocupam toda a área de estudo pertencente ao concelho de Almodôvar, 

com excepção da área ocupada pela concessão mineira da SOMINCOR. 

- ESPAÇOS DE INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS 

Este espaço engloba a concessão mineira da SOMINCOR, junto da localidade de Senhora 

da Graça de Padrões. 

As actividades extractivas encontram-se regulamentadas pelos Decretos-Leis n.os 88/90, 

89/90 e 90/90, de 16 de Março, e 162/90, de 22 de Maio, e na Portaria n.º 598/90, de 31 de 

Julho. 

O PDM de Castro Verde refere, no seu Artigo 17.º, a necessidade de acautelar na envolvente do 

Complexo Mineiro de Neves–Corvo, todas as obras ou acções de transformação do uso do solo que 

comprometam quer a actividade mineira actual, quer a sua eventual expansão no futuro. 

O referido Artigo refere ainda que qualquer projecto de empreendimento a levar a efeito dentro das 

áreas de prospecção e pesquisa de substâncias minerais é equiparável àqueles que, de acordo com a 

legislação em vigor, estejam sujeitos a parecer prévio da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

8.5.4 -  Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

No âmbito das condicionantes ao uso do solo reflectem-se neste subcapítulo não só as 

condicionantes apresentadas na planta de condicionantes dos Planos Directores Municipais, mas 

também aquelas que foram identificadas no âmbito das visitas efectuadas ao local em análise, bem 

como as que resultaram da consulta efectuada às entidades, listadas no subcapítulo 4.2, no âmbito 

deste EIA. 

As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a qualquer 

forma específica de utilização do solo. O conhecimento destas áreas condicionadas é fundamental 

para determinar os limites de utilização das mesmas e também para informar o proponente das 

situações em que a alteração ao uso do solo nas mesmas requer a consulta de entidades com 

competência específica, para além dos municípios a que pertence a área em análise. 

Tendo por base os Regulamentos dos PDM, da observação das Figuras 8.11 e 8.12 verifica-se que 

na área de estudo se identificam as seguintes condicionantes: 

- Domínio Hídrico; 
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- Infra-estruturas de Transporte e Comunicação; 

- Vértices geodésicos; 

- Regime Florestal (Montado de Sobro e Azinho); 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Actividades extractivas. 

O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se regulamentado no Decreto-Lei n.º 

46/94, de 22 de Fevereiro, cuja aplicabilidade procura “instituir uma gestão eficaz dos recursos 

hídricos, baseada na articulação de utilizações distintas da água e terrenos com ela conexos, 

incluindo as águas subterrâneas, sujeita ao princípio do licenciamento do Domínio Hídrico”. 

De acordo com o artigo 2.º que define o âmbito “o domínio hídrico abrange os terrenos das faixas 

da costa e demais águas sujeitos à influência das marés, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 

201/92, de 29 de Setembro, as correntes de água, lagos ou lagoas, com os seus leitos, margens e 

zonas adjacentes, nos termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, com o respectivo 

subsolo e espaço aéreo correspondente, bem como as águas subterrâneas”. 

Para efeitos de afectação / intervenção / utilização em corpos de água superficial ou subterrânea, por 

determinada acção / actividade, será necessário o adequado licenciamento, sendo consideradas, em 

termos de linhas de água superficiais sob o regime do Domínio Hídrico (informações INAG), todas 

as linhas de água cartografadas na Carta Militar de Portugal (1/25 000). 

De entre as linhas de água presentes na área de estudo e, como tal, abrangidas pelo regime do 

Domínio Hídrico, destacam-se a ribeira de Oeiras e o Barranco das Lajes. 

No que se refere às Infra-estruturas de Transporte e Comunicação e de acordo com o Plano 

Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, redefinido pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de 

Julho, com a criação de estradas regionais, e alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de Julho), a estrutura 

viária é constituída por dois tipos de redes de estradas: 

- a rede nacional fundamental que agrupa os itinerários principais (IP) responsáveis pela 

ligação entre centros urbanos influentes a nível supradistrital, e os principais centros/locais 

de entrada e saída nacional: portos, aeroportos e fronteiras. As Auto-Estradas inserem-se na 

rede fundamental; 

- a rede nacional complementar, que inclui os itinerários complementares (IC) responsáveis 

pelas ligações regionais mais importantes, incluindo as principais vias envolventes e de 

acesso às duas grandes áreas metropolitanas nacionais – a de Lisboa e a do Porto. A rede 
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complementar agrega igualmente estradas nacionais e municipais, de acordo com a 

importância das ligações que estabelecem. 

Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que estabelecem as ligações dentro 

dos concelhos respectivos, com continuidades interconcelhias. 

Enquanto consideradas como objecto de planeamento, as vias constituem canais de ligação 

privilegiados, devendo por tal razão usufruir de medidas de protecção e enquadramento que não 

dificultem a sua segurança e ao mesmo tempo garantam a possibilidade de 

expansões / alargamentos futuros das vias, facultando a execução de obras de beneficiação e 

manutenção. Assim, estabelecem-se servidões rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a 

hierarquia da via em questão e também com as condições existentes em termos de ocupação 

marginal existente / espaço disponibilizável para estabelecimento dessas servidões. 

As faixas de terreno que constituem as servidões consideradas são estabelecidas pelo 

Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro: 

a) Para os IP – na fase de execução e nas estradas já concluídas a faixa de servidão non 

aedificandi de 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 m da zona de 

estrada; na fase de projecto a faixa de servidão tem largura de 200 m; 

b) Para os IC – na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona de servidão non 

aedificandi de 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da estrada; 

na fase de projecto a faixa de servidão tem largura de 200 m; 

c) Outras estradas – na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona de servidão non 

aedificandi de 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 5 m da zona de 

estrada. 

A área de estudo é atravessada por estradas municipais da responsabilidade das Câmaras 

Municipais de Castro Verde e Almodôvar, nomeadamente as estradas M1168, M1167 e M1139. 

Foram identificados dois marcos geodésicos na área de estudo. De acordo com a legislação em 

vigor, são definidas áreas de servidão circunjacentes aos vértices geodésicos construídos pelo 

Instituto Português de Cartografia e Cadastro (IPCC), que têm as seguintes características: 

a) os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de protecção que abrangem uma 

área em redor do sinal com o raio mínimo de 15 m. A extensão da zona de protecção é 

determinada caso a caso em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal 

construído e entre os diversos sinais; 
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b) os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de protecção, não podem 

fazer plantações, construções ou outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das 

direcções constantes das minutas de triangulação; 

c) os Projectos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não 

podem ser licenciados sem prévia autorização do IPCC. 

O regime florestal foi estabelecido por Decreto de 24 de Dezembro de 1901, regulamentada a sua 

execução por Decreto de 24 de Dezembro de 1903, tendo o Decreto de 11 de Julho de 1905 

estabelecido instruções sobre os terrenos e matas de particulares. 

O Regime Florestal existente na área de estudo encontra-se afecto a áreas de montado de sobro e 

azinho.  

A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) reconhece a importância 

ambiental e económica de determinadas espécies arbóreas que posteriormente foram protegidas por 

legislação específica, nomeadamente sobreiros e azinheiras.  

O regime jurídico de protecção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. Nestes 

diplomas é estabelecido que o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou 

isolados, carece de autorização. Introduz, ainda, o recurso a medidas compensatórias no caso de 

cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas 

espécies não seja afectada. Inibe, por 25 anos, a afectação do solo a outros fins, nos casos em que os 

povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal. O corte ou o 

arranque de sobreiros e azinheiras carece de autorização da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 

das Direcções Regionais de Agricultura ou do Instituto da Conservação da Natureza, dependendo da 

natureza ou da dimensão do povoamento, pelo que é considerado como uma condicionante. 

O regime jurídico estabelecido para as áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional e Reserva 

Agrícola Nacional foi referenciado no subcapítulo 8.5.3 relativo ao ordenamento do território. 

Os condicionalismos relativos ao exercício da actividade de prospecção e extracção de recursos 

geológicos e à preservação da qualidade do ambiente e da recuperação paisagística antes, durante e 

finda a exploração são os constantes nos Decretos-Leis n.os 88/90, 89/90 e 90/90, de 16 de Março, e 

162/90, de 22 de Maio, e na Portaria n.º 598/90, de 31 de Julho. 

Da consulta efectuada às entidades (subcapítulo 4.2) concluiu-se que não existiam condicionantes 

da jurisdição das seguintes entidades: Estradas de Portugal, EPE, Direcção Regional de Évora do 

IPPAR, Direcção Regional do Alentejo do Ministério da Economia e REN-Gasodutos, S.A.  
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A Câmara Municipal de Castro Verde disponibilizou elementos relativos às captações localizadas 

nas proximidades do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, elementos esses que foram tidos em 

conta na elaboração do EIA. 

A Câmara Municipal de Almodôvar referiu a existência de um poço para captação de água 

localizado no interior da área de estudo.  

A REN, S.A. informou que um troço de 300 a 400m da linha Ourique – Neves–Corvo, linha elétrica 

de muito alta tensão da RNT – Rede Nacional de Transporte, explorada à tensão nominal de 

150 kV, se encontrava dentro da área de estudo, pelo que a respectiva servidão deveria ser 

respeitada, designadamente a faixa de serviço com uma largura de 5 m centrada no eixo da linha e a 

faixa de protecção com uma largura de 45m, igualmente centrada no eixo da linha, na qual algumas 

actividades ficam condicionadas ou sujeitas a prévia autorização. O troço da referida linha foi 

cartografado na Figura 8.11.   

8.6 -  HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

8.6.1 -  Considerações gerais 

A área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras, afluente da margem direita 

do rio Guadiana (Figura 8.13). 

Nesta área situa-se a Zona Industrial, constituída pela Mina de Neves–Corvo e infraestruturas 

associadas, a Barragem de Rejeitados e a envolvente da barragem. A Barragem de Rejeitados 

constitui o local de deposição dos resíduos da transformação físico-química dos minérios metálicos. 

Na zona industrial localizam-se as instalações de tratamento de minério (lavarias), edifícios de 

apoio e pequenas barragens para as quais são encaminhadas todas as águas pluviais precipitadas 

nesta área. 

8.6.2 -  Descrição do ciclo de utilização da água 

Apresenta-se na Figura 8.14 o diagrama esquemático do ciclo de utilização da água no Complexo 

Mineiro da SOMINCOR, que se descreve de seguida. 

- A água nova para abastecimento ao Complexo Mineiro provém da albufeira de Santa Clara, 

no rio Mira, situada à distância de cerca de 40 km, no concelho de Odemira, destinando-se: 

. sem tratamento: à alimentação de alguns processos das lavarias, à alimentação do Tanque 

de Água Industrial (apenas em casos de falta de água recirculada) que alimenta os 

trabalhos subterrâneos e os restantes processos das lavarias e a rega no Complexo Mineiro; 

. após tratamento: ao consumo humano no Complexo Mineiro e em três aldeias próximas –  

– A-do-Neves, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 
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FIGURA 8.13 – Bacia Hidrográfica da Ribeira de Oeiras 
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FIGURA 8.14 – Diagrama Esquemático do Ciclo de Utilização da Água no Complexo Mineiro da 

SOMINCOR em Neves–Corvo 
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A Estação de Tratamento de Água Potável (ETAP) tem capacidade para tratar 40 m3/h e 

inclui dupla filtração (por areia e carvão activado), sendo seguida de desinfecção (por 

hipoclorito de sódio líquido) no reservatório; 

- A água residual doméstica proveniente do Complexo Mineiro é conduzida para tratamento 

na Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETARD), preparada para tratar 

um caudal de ponta de 30 m3/h e que inclui gradagem, desarenação e processo biológico de 

lamas activadas em arejamento prolongado. O efluente tratado é conduzido ao Tanque de 

Rejeitados da Lavaria e daí para a Albufeira do Cerro do Lobo (ou Barragem de Rejeitados), 

a cerca de 3 km de distância; as lamas são desidratadas em leitos de secagem natural, sendo 

depois também encaminhadas para aquela Barragem (as escorrências da secagem das lamas 

são conduzidas para o Tanque de Rejeitados da Lavaria); 

- A água da mina ou efluente industrial, correspondente à água drenada da mina – água 

proveniente quer da própria água existente no maciço rochoso, quer da furação hidráulica, 

quer do enchimento hidráulico do desmonte – é conduzida até determinados níveis (níveis 

550 e 700 da rolagem), onde sofre floculação-decantação (numa instalação com capacidade 

para tratar 500 m3/h de água com 10–15% de sólidos), sendo a água e as lamas resultantes 

dessa operação bombeadas separadamente até à superfície. O caudal total de água bombeada 

da mina é de cerca de 250 m3/h. À superfície, a água é novamente tratada – na Estação de 

Tratamento da Água da Mina (ETAM), com uma capacidade de 600 m3/h, para correcção do 

pH (por adição de CO2) e  remoção de ultra-finos (por adição de um floculante e passagem 

por duas lagoas de decantação em série, após o que é descarregada na ribeira de Oeiras – ou, 

em caso de necessidade, recirculada para fins industriais (como a furação ou o enchimento) 

através do Tanque de Água Industrial (TAI)), ou aduzida para a Barragem de Rejeitados 

para manutenção do plano de água superficial, – enquanto as lamas do tratamento primário 

na mina são conduzidas para a Barragem de Rejeitados através do Tanque de Rejeitados das 

Lavarias; 

- Os rejeitados das lavarias são reunidos no Tanque de Rejeitados das Lavarias. Nas Lavarias, 

a água é usada na flutuação da polpa resultante de operações físicas de tratamento do 

minério (britagem, moagem), etapa na qual se adicionam determinados compostos 

químicos – ditiofosfato, amil xantato de potássio – efectuando-se no final, por um lado, o 

espessamento e filtração dos concentrados (para posterior transporte ferroviário em 

contentores para exportação), e por outro, o espessamento dos rejeitados (precedendo a sua 

bombagem para a Estação de Enchimento por Pastas ou a sua descarga na Barragem de 

Rejeitados). A água recuperada nos espessadores é utilizada no tratamento do minério. O 

caudal médio dos rejeitados das lavarias é de 751,5 m3/h; 
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- A água proveniente do escoamento superficial da Zona Industrial é conduzida a cinco 

Barragens de Retenção de Águas Contaminadas (BAC1, BAC2, BAC3, BAC4, e BEL); 

grande parte da água acumulada nestas barragens perde-se por evaporação, mas, quando o 

nível nestas barragens se torna excessivo, procede-se ao bombeamento da água para o 

Tanque de Rejeitados das Lavarias e daí para a Barragem de Rejeitados. 

Em síntese, existem quatro tipos de efluentes líquidos provenientes do Complexo Mineiro: 

- a água da mina ou efluente industrial, que, após tratamento, é lançada na ribeira de Oeiras, 

e/ou aduzida para o TAI e/ou Barragem de Rejeitados; 

- os rejeitados das lavarias, que, após tratamento, são conduzidos à Barragem de Rejeitados; 

- a água residual doméstica, que, após tratamento, é também descarregada na Barragem de 

Rejeitados; 

- a água de drenagem da Zona Industrial, armazenada, sem tratamento, em cinco barragens de 

retenção, é aduzida à Barragem de Rejeitados. 

Assinalam-se também no Diagrama Esquemático da Figura 8.14 os pontos de amostragem da 

qualidade da água de abastecimento e efluentes. 

8.6.3 -  Barragem de Rejeitados e circuito de caudal 

A Barragem de Rejeitados é construída em aterro e localiza-se no barranco das Lajes, afluente da 

margem direita da ribeira de Oeiras (Fotografias 11 e 12 e Fotografias 31 a 34 do Anexo 5). 

Esta estrutura foi recentemente alvo de intervenção sendo a sua cota de coroamento ampliada de 

252,0 m para 255,0 m. A referida ampliação correspondeu a um aumento da área inundada da 

Barragem de Rejeitados de 1,64 km2 para 1,80 km2. 

 
FOTOGRAFIA 11 

Barragem de Rejeitados 
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FOTOGRAFIA 12 

Deposição sub-aquática na Barragem de Rejeitados 

A Barragem de Rejeitados, actualmente com cerca de 40 m de altura, apresenta as características 

constantes do Quadro 8.9. 

QUADRO 8.9 

Características actuais da Barragem de Rejeitados 

Cota de coroamento  255 m 

Tipo de barragem Aterro 

Altura da barragem 40 m 

Área da Barragem de Rejeitados  1,8 km2 

Área da bacia hidrográfica do barranco das Lajes definida na secção da barragem 4,23 km2 

Área da bacia total do barranco das Lajes 8,09 km2 

Área da bacia total da ribeira de Oeiras definida imediatamente a jusante da confluência do barranco das Lajes 188,2 km2 

Analisando o fluxo de caudais apresentado no diagrama esquemático relativo à descrição do ciclo 

de utilização da água no Complexo Mineiro de Neves–Corvo (Figura 8.14) verifica-se que a origem 

de caudal de água nova para o complexo mineiro é a albufeira de Santa Clara, a partir da qual, por 

um sistema elevatório, é transferida água para a zona de Neves–Corvo (bombagem e conduta 

elevatória com 43 km). 

O caudal é afluído ao Tanque de Águas Industriais (TAI) para superar dificuldades pontuais de 

abastecimento de água recirculada da Barragem de Rejeitados, e por exigência de qualidade, 

directamente às instalações de lavarias do cobre e zinco; após utilização, é conduzido para a 

Barragem de Rejeitados. 

A partir do TAI a água é aduzida também até à mina, onde após utilização (Fotografia 13), é 

bombeada para a Estação de Tratamento de Águas da Mina (ETAM), e daqui, ou aflui directamente 
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à ribeira de Oeiras (Fotografia 14) ou, se necessário, é transportada até à Barragem de Rejeitados 

para manutenção do plano de água superficial e integração do sistema de recirculação, ou pode ser 

aduzida ao TAI, já tratada. 

A água proveniente da albufeira de Santa Clara tem também como destino a Estação de Tratamento 

de Água Potável (ETAP) para consumo humano. 

As águas pluviais contaminadas provenientes da zona industrial são concentradas em 5 pequenas 

barragens, BAC1, BAC2, BAC3 (Fotografia 15), BAC4 e BEL e conduzidas para a Barragem de 

Rejeitados. 

 

FOTOGRAFIA 13 
Colector elevado sobre a ribeira de Oeiras, de transporte de água para a ETAM, água recirculada 

e rejeitados para a Barragem de Rejeitados, protegido superiormente e inferiormente 
de possíveis fugas de água. 

 

FOTOGRAFIA 14 
Aspecto do vale e ribeira de Oeiras 
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FOTOGRAFIA 15 

Aspecto da barragem BAC3 

Para que o escoamento das pequenas linhas de água afluentes à Barragem de Rejeitados não se 

misture com a água aí depositada, foram construídos cinco pequenos açudes (Fotografia 16) que 

interceptam o escoamento, de modo a não contribuírem para o aumento da cota de água nesta 

barragem. Dos cinco açudes, o existente a Este drena para o barranco das Lajes a jusante da 

barragem; os restantes quatro, ligados em cascata por valas, drenam para o açude do Monte Branco 

e deste a água retida é conduzida à ribeira de Oeiras, através do barranco do Amador (Figura 8.14). 

 

FOTOGRAFIA 16 

Pequeno açude 

Deste modo, a água afluente à Barragem de Rejeitados (proveniente dos rejeitados das lavarias, da 

ETAM, precipitada sobre a barragem ou constituída por águas pluviais contaminadas da área 

industrial) não é descarregada para o curso de água a jusante. 
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8.6.4 -  Características hidrológicas 

De acordo com o Atlas do Ambiente, a precipitação anual média na região é da ordem dos 500 mm, 

o escoamento anual médio é de cerca de 100 mm (equivale a um volume anual médio de 

809 000 m3 para o barranco das Lajes), ou seja, em termos de valor anual médio o escoamento é de 

aproximadamente 1/5 do valor da precipitação. 

Relativamente à precipitação, segundo valores fornecidos pela SOMINCOR, no período 

correspondente aos anos hidrológicos compreendidos entre 1983/84 e 2004/2005 (22 anos) a 

estação de Neves–Corvo registou um valor anual médio de 484,4 mm (conforme já referido no 

subcapítulo 8.2.5), valor este corroborado pelo valor extraído do Atlas do Ambiente. 

Em termos de evaporação, no mesmo período de anos, o valor anual médio foi de 1 567,5 mm, ou 

seja, cerca do triplo da precipitação (subcapítulo 8.2.7). 

Em termos de volumes de água transferidos de Santa Clara para Neves–Corvo e de volumes de água 

recirculados da Barragem de Rejeitados apresentam-se no Quadro 8.10 e na Figura 8.15 os 

correspondentes volumes. 

QUADRO 8.10 

Volumes anuais transferidos da albufeira de Santa Clara 

e volumes de água recirculados da Barragem de Rejeitados 

ANOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Volumes de água transferidos de Santa Clara (x106 m3) 1,7 1,6 1,4 1,7 1,7 1,8 2,1 

Volumes de água recirculados (x106 m3) 3,2 3,9 4,0 3,7 3,9 3,2 3,4 
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FIGURA 8.15 

Volumes anuais transferidos da Albufeira de Santa Clara 

e volumes de água recirculados da Barragem de Rejeitados 
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Verifica-se que os volumes anuais transferidos de Santa Clara são de cerca do dobro do escoamento 

do barranco das Lajes. 

Relativamente à ribeira de Oeiras, destino final do caudal proveniente da ETAM, e de acordo com o 

estudo “Relatório do Estado do Ambiente 2000/2001” verifica-se que o caudal a montante de 

Neves–Corvo é intermitente, com períodos de cerca de 6 meses sem caudal, pelo que a influência 

do efluente descarregado é nestes períodos decisiva em termos de quantidade do meio hídrico 

(Figura 8.16). 
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FIGURA 8.16 

Evolução do caudal na ribeira de Oeiras a montante de Neves–Corvo e do efluente em 2000 

e 2001 (médias quinzenais). Figura extraída de Relatório do Estado do Ambiente 2000/2001 

Na Figura 8.17 apresenta-se a série de caudais efluentes descarregados na ribeira de Oeiras desde 

Janeiro de 2000 até Dezembro de 2006. 

8.6.5 -  Qualidade das águas superficiais 

Tendo por base o ciclo de utilização da água já apresentado, faz-se a caracterização quantitativa da 

utilização da água e de seguida desenvolve-se a apreciação das características qualitativas das águas 

residuais e sua evolução recente. 

Analisa-se posteriormente a situação quanto à qualidade das águas superficiais receptoras, em 

termos da aptidão para os respectivos usos classificados e da evolução registada nos últimos anos, 

particularmente quanto aos parâmetros mais problemáticos 

A concluir, apresenta-se uma síntese da situação. 
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caudal descarregado
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FIGURA 8.17 

Série de caudais tratados na ETAM e descarregados 

na ribeira de Oeiras (Janeiro de 2000 a Dezembro de 2006) 

8.6.5.1 -  Volumes de água utilizados e caudais de efluentes produzidos 

Apresentam-se no Quadro 8.11 os valores do volume anual de água utilizada proveniente da 

Albufeira de Santa Clara e do volume anual de água recirculada da Barragem dos Rejeitados, desde 

o ano 2000, em paralelo com a produção de concentrados. 

QUADRO 8.11 

Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo: 

Produção de concentrados e utilização de água – 2000 a 2006 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total (t) 321 539 346 433 319 968 329 921 401 067 366 322 333 999 

Conc. Zn (t) 0 0 0 0 0 0 15 301 

Conc. Cu (t) 319 226 344 339 319 415 329 588 400 757 365 982 318 698 

Produção de 
Concentrados 

Conc. Sn (t) 2 313 2 094 553 333 311 339 0 

Da Albufeira de 
Santa Clara (m³) 

1 729 857 1 634 116 1 418 981 1 659 313 1 737 277 1 839 707 2 077 074 

Recirculada (m³) 
3 237 630 

[65%] 
3 869 028 

[70%] 
4 010 263 

[74%] 
3 748 343 

[69%] 
3 933 065 

[69%] 
3 245 520 

[64%] 
3 365 470 

[62%] 

Total (m³) 4 967 487 5 503 144 5 429 244 5 407 656 5 670 342 5 085 227 5 442 544 

Utilização 
de Água 

Total por tonelada 
de concentrado (m³/t) 

15,45 15,89 16,97 16,39 14,14 13,88 16,30 

[…] Percentagem em relação ao total utilizado                   FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 
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Como se constata, neste período: 

- O volume total de água utilizada anualmente variou entre cerca de 4 967 500 m3 e de 

5 670 350 m3;  

- O volume de água recirculada representou 62% a 74% do total de água utilizada, com 

tendência para redução desta percentagem nos últimos três anos; 

- O volume de água utilizada por tonelada do total de concentrado produzido variou entre 

13,88 e 16,97 m3/t. 

No que se refere aos efluentes, compilam-se no Quadro 8.12 os valores médios, para os últimos 

anos, do caudal do efluente industrial tratado (EIT) descarregado na ribeira de Oeiras, medido à 

saída da ETAM. 

Conclui-se que a variabilidade desses valores é muito grande (destaque-se a situação anómala do 

ano de 2005, especialmente seco) e que nos meses de Verão os caudais descarregados foram sempre 

muito reduzidos. 

QUADRO 8.12 

Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo: Caudais médios de efluente 

industrial tratado descarregados na ribeira de Oeiras – 2000 a 2006 (m³/h) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

JAN 115 398,50 220 348,53 211,76 0 152,99 

FEV 244 406 223,50 234,01 192,79 0 234,91 

MAR 185,50 324 285,50 219,32 417,50 0 318,21 

ABR 156,50 173,50 228,50 225,51 17,58 0 260,03 

MAI 261 148 212,50 179,39 124,24 0 247,33 

JUN 393,50 142,50 150 136,46 180,91 0 72,93 

JUL 340 195,50 79 0,60 125,69 0 0 

AGO 211,50 210,50 0 0 27,08 0 0 

SET 179 153 0 0 0 0 0 

OUT 161,50 182,50 40 10,75 56,40 0 18,06 

NOV 113,50 172,50 157 89,64 46,65 71,01 99,03 

DEZ 127 159,50 209 277,36 44,39 102,89 173,62 

MÉDIA ANUAL 207 222 151 144 121 15 131 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 

Observando os valores individualizados dos registos diários, salienta-se que, nalguns períodos, não 

houve mesmo qualquer caudal descarregado, como é o caso, por exemplo, dos anos mais recentes: 

- em 2004, entre 6 de Agosto e 10 de Setembro (35 dias) e entre 14 de Setembro e 7 de 

Outubro (23 dias);  



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 247/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

- em 2006, entre 20 de Junho e 17 de Agosto (58 dias) e entre 22 de Agosto e 18 de Outubro 

(57 dias). 

8.6.5.2 -  Características qualitativas dos efluentes 

8.6.5.2.1 - Programa de autocontrolo efectuado 

(1) NO LABORATÓRIO DA SOMINCOR, S.A.: 

A SOMINCOR desenvolve desde 1991 um intenso programa analítico sistemático para controlo da 

água e efluentes líquidos, que, após diversas adaptações, em 2006, além do controlo dos processos 

de tratamento e do controlo da água para abastecimento (à entrada da ETAP, no reservatório de 

água tratada e também nas redes de distribuição), incidia sobre alguns efluentes líquidos, de acordo 

com o seguinte: 

- Efluente industrial ou água da mina:  

a) antes do tratamento (Efluente Industrial da Mina, ou EIM): diariamente – pH, 

condutividade, OD, temperatura; 

b) à saída da ETAM (Efluente Industrial Tratado, ou EIT): em contínuo – pH, 

condutividade, OD, temperatura e caudal; diariamente – pH, condutividade, OD e 

temperatura; quinzenalmente – pH, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, 

cloretos, sulfatos, cobre total e zinco total; mensalmente – SST, CQO, CBO5, arsénio 

total, ferro total, cádmio, chumbo, crómio, manganês, mercúrio e níquel;  

- Água superficial recirculada da Barragem de Rejeitados (ARCL): quinzenalmente – pH, 

condutividade, OD, sulfatos, cloretos e cobre total; mensalmente – cálcio, SST, CBO5, 

CQO, arsénio total e zinco total; trimestralmente – nitratos, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, 

carbonatos, alcalinidade, dureza total e SDT; anualmente – cádmio total, chumbo total, 

crómio total, níquel total, mercúrio total e manganês total.  

(2) NOS LABORATÓRIOS DA CCDR ALENTEJO E INSTITUTO DO AMBIENTE: 

Complementarmente, são ainda efectuadas nos laboratórios destas entidades outras análises 

periódicas na água de abastecimento e em efluentes, designadamente: 

- No efluente industrial à saída da ETAM: mensalmente – alumínio e estanho; 

trimestralmente – pH, temperatura, azoto total, coliformes totais, sulfuretos, óleos e 

gorduras, fósforo total, detergentes aniónicos e compostos fenólicos; anualmente –

 antimónio, bário, berílio, boro, cobalto, molibdénio, prata, selénio, tálio, titânio, vanádio, 

fosfato de tributilo, dicloreto de di-butilestanho, óxido de dibutil-estanho, outros sais de 
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dibutil-estanho, tetrabutil-estanho, tributil-estanho, acetato de trifenil-estanho, cloreto de 

trifenil-estanho e hidróxido de trifenil-estanho; 

- Na água residual doméstica à entrada e à saída da ETARD: semestralmente – pH, CBO5, 

CQO, SST, Sólidos Totais, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, hidrocarbonetos dissolvidos 

totais, óleos e gorduras, detergentes aniónicos, compostos fenólicos e fósforo total. 

8.6.5.2.2 - Síntese da situação em anos recentes 

Quanto às características dos efluentes em questão, há a comentar o seguinte: 

• EFLUENTE INDUSTRIAL TRATADO (EIT): 

Comparando, para o efluente descarregado na ribeira de Oeiras, as médias anuais e os 

máximos anuais entre 2001 e 2006 dos parâmetros para os quais estão definidos Valores 

Limite de Emissão – VLE – para descarga de águas residuais na licença de descarga em 

vigor, com os respectivos VLE (vd. Quadro 8.13), pode concluir-se, relativamente aos 

21 parâmetros com informação analítica nesse período6, que: 

- Os teores em azoto total excederam sistematicamente, todos os anos, o respectivo VLE 

(quer em termos de médias anuais, quer de máximos anuais), ainda que sem uma tendência 

de evolução definida;  

- As concentrações de sulfatos, de nitratos e de azoto amoniacal excederam ocasionalmente, 

todos os anos, o respectivo VLE, não tendo também mostrado uma tendência de evolução 

definida; 

- O ano 2005 – excepcionalmente seco – foi gravoso para a generalidade dos parâmetros 

(tendo, aliás, por essa razão, sido eliminada a descarga para a linha de água durante 

períodos prolongados); 

- Quanto à presença de substâncias perigosas com dados analíticos disponíveis para as quais 

estão legalmente definidos valores–limite no efluente, conclui-se que no quinquénio 2001– 

–2006 nunca se detectaram concentrações superiores aos respectivos Valores Máximos 

Admissíveis (VMA). 

Note-se que, no mesmo período, as características do efluente industrial tratado quanto aos 

parâmetros identificados como mais críticos, foram, em média: 

                                                 
6 Em todo o tratamento de dados efectuado, para os parâmetros com dados analíticos da SOMINCOR e da CCDR 
Alentejo, utilizaram-se, preferencialmente, dados de um único laboratório, a menos que não houvesse dados em 
determinado ano desse laboratório, ou que o número de dados anuais desse laboratório em determinado ano fosse muito 
reduzido. 
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- Azoto total: 15,55 a 20,30 mg/l N (média global = 18,49 mg/l N); 

- Sulfatos: 1 201 a 1 590 mg/l SO4 (média global = 1 379 mg/l SO4); 

- Azoto amoniacal: 3,9 a 7,8 mg/l N (média global = 5,8 mg/l N); 

- Nitratos: 31,8 a 57,7 mg/l NO3 (média global = 39,1 mg/l NO3), 

não se tendo nunca verificado concentrações de substâncias perigosas superiores aos VMA 

constantes da licença de descarga em vigor. 

• ÁGUA SUPERFICIAL RECIRCULADA DA BARRAGEM DE REJEITADOS (ARCL) 

Embora não seja efectivamente um efluente e não seja descarregada no meio hídrico, a água 

desta Barragem de Rejeitados resulta da mistura de diversos efluentes da SOMINCOR, pelo 

que a avaliação dos seus dados analíticos pode ser equiparada à de um efluente. 

A apreciação, desagregada por semestres, da qualidade da água desta Barragem de 

Rejeitados confrontada com os Valores Limite de Emissão para descarga de águas residuais 

constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (cf. Anexo XVIII deste diploma), para 

o período entre o semestre húmido de 1993/1994 e o semestre húmido de 2005/2006, 

permitia identificar claramente os sulfatos como o parâmetro crítico (uma vez que, 

praticamente desde 1996, os respectivos valores médio, máximo e mínimo anuais excediam 

quase sistematicamente o VLE de 2 000 mg/l SO4), merecendo também o pH alguma 

chamada de atenção (porque os respectivos máximos anuais – e, com muita frequência 

também as médias anuais – excediam o limite de 9 estabelecido no referido diploma). 

Em termos anuais, relativamente ao período 2001–2006, confrontando, para a água 

superficial recirculada da Albufeira, os valores médios e máximos dos 17 parâmetros com 

dados analíticos disponibilizados pela SOMINCOR com os respectivos VLE (cf. Anexo 

XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, alterado pela Declaração de Rectificação 

n.º 22–C/98, de 30 de Novembro, e outros diplomas específicos), conclui-se que (vd. Quadro 

8.14): 

- O pH e sobretudo os sulfatos ressaltam efectivamente como os parâmetros críticos, uma 

vez que os seus valores excederam sistematicamente – caso dos sulfatos, em todos os anos 

do período, e do pH, nos três primeiros anos do período – ou esporadicamente – caso do 

pH, nos últimos dois anos do período – o limite legalmente estabelecido; 

- A CBO5 teve ocasionalmente valores excessivos nalguns anos, mas as médias anuais foram 

sempre francamente inferiores ao VLE; 

- Constatou-se uma melhoria da situação quanto às concentrações de arsénio nos últimos três 

anos do período em análise (que mostraram uma tendência de descida, quer em termos de 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 250/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

médias anuais, quer de máximos anuais) e um ligeiro agravamento da situação quanto aos 

teores médios em sulfatos nos dois últimos anos do período considerado. 
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QUADRO 8.13 

Complexo Mineiro da SOMINCOR – Características do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras 

face aos Valores Limite de Emissão (VLE) constantes da licença de descarga de águas residuais – 2000 a 2006 

pH 
(escala de Sorensen) 

CBO5 – 20ºC 
(mg/l O2) 

CQO  
(mg/l O2) 

SST 
(mg/l) 

ALUMÍNIO 
(mg/l Al) 

FERRO TOTAL 
(mg/l Fe) 

MANGANÊS TOTAL 
(µg/l Mn)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 8,1 9,5 8,5 20,0 14,4 38,0 4,9 9,1 0,09 0,20 0,1 0,1 [482] [1 580] 

2002 8,1 8,7 < 5 15 < 15,3 33 6,5 11 - - < 0,11 0,18 [93] [170] 

2003 7,9 8,4 < 3 6,0 < 11 20 5,2 9,6 - - < 0,14 0,20 [317] [620] 

2004 7,8 8,4 < 4 12 < 15 31 < 6,0 9,2 [< 0,35] [0,86] < 0,16 0,27 213 482 

2005 7,7 8,1 < 3 < 3 21 30 7,5 7,6 [0,2] [< 0,2] < 0,12 0,14 323 413 

2006 8,1 8,9 < 3 < 3 13 22 8,9 14 [< 0,18] [< 0,6] < 0,14 0,24 230 480 

VLE 6 – 9 40 150 60 10 2,0 2 000 
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QUADRO 8.13 

Complexo Mineiro da SOMINCOR – Características do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras 

face aos Valores Limite de Emissão (VLE) constantes da licença de descarga de águas residuais – 2000 a 2006 (cont.) 

FENÓIS 
(µg/l C6H5OH) 

SULFURETOS 
(mg/l S) 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg/l P) 

AZOTO 
AMONIACAL 

(mg/l N) 

AZOTO TOTAL 
(mg/l N) 

NITRATOS  
(mg/l NO3)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 [6,30] [8,35] [< 0,1] [< 0,1] 1 423 1 740 [0,035] [0,051] 5,1 11,0 - - 32,0 59,0 

2002 [11,73] [22,46] [< 0,1] [< 0,1] 1 297 1 700 [0,053] [0,068] 5,6 8,9 - - 36,4 59,0 

2003 [18,52] [39,96] [< 0,1] [< 0,1] 1 142 1 350 [0,047] [0,053] 3,9 7,9 - - < 25,8 45,0 

2004 [< 0,65] [0,9] [< 0,1] [< 0,1] 1 348 1 670 [0,092] [0,188] 5,0 8,9 [15,55] [19,06] 34,3 63,0 

2005 [4] [4] [< 0,1] [< 0,1] 1 572 1 810 [0,068] [0,068] 6,5 8,8 [27,57] [27,57] 47,8 72,0 

2006 [< 1,07] [4,27] [< 0,1] [< 0,1] 1 314 1 630 [< 0,17] [0,585] 6,3 9,6 [19,57] [31] 28,9 45,0 

VLE 500 1,0 1 500 10 7,8 15 50 
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QUADRO 8.13 

Complexo Mineiro da SOMINCOR – Características do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras 

face aos Valores Limite de Emissão (VLE) constantes da licença de descarga de águas residuais – 2000 a 2006 (cont.) 

ARSÉNIO 
TOTAL* 
(mg/l As) 

CHUMBO 
TOTAL* 
(µg/l Pb) 

CÁDMIO 
TOTAL* 
(µg/l Cd) 

CRÓMIO 
TOTAL* 
(mg/l Cr) 

COBRE 
TOTAL* 
(mg/l Cu) 

NÍQUEL 
TOTAL*  
(µg/l Nl) 

MERCÚRIO 
TOTAL* 
(mg/l Hg) 

CIANETOS 
TOTAIS* 
(µg/l CN) 

DETERGENTES 
(mg/l LAS)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 0,034 0,050 [< 30] [< 30] [< 5] [< 5] [< 5] [< 5] 0,091 0,340 [< 5] [< 5] 1,6 1,6 - - [0,077] [0,112] 

2002 0,051 0,093 [< 1,29] [< 1,29] [< 0,85] [< 0,85] [< 0,55] [< 0,55] 0,064 0,180 [< 1,55] [< 1,55] < 1,5 < 1,5 - - [0,032] [0,041] 

2003 0,053 0,066 [< 1,29] [< 1,29] [< 1,55] [3,15] [0,87] [1,5] 0,049 0,130 [< 5,98] [14,85] - - - - [< 0,022] [0,022] 

2004 0,049 0,064 [< 22,8] [< 30] [< 3,96] [< 5] [< 3,9] [< 5] < 0,044 0,110 [< 4,14] [< 5] 0,5 0,7 [< 10] [< 10] [< 0,022] [< 0,022] 

2005 0,018 0,019 <50 <50 < 10 < 10 < 80 < 80 0,098 0,190 < 30 < 30 < 0,7 < 0,7 [< 10] [< 10] [< 0,022] [< 0,022] 

2006 0,027 0,039 <50 <50 < 10 < 10 < 80 < 80 < 0,044 0,114 < 30 < 30 [<5] [<5] - - [< 0,022] [< 0,022] 

VLE 1,0 1 000 200 2 000 1,0 (a) 2 000 50 500 2,0 

 
   Valores Superiores ao VLE 

* Substâncias perigosas 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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QUADRO 8.14 

Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo – Valores de referência da qualidade da água recirculada da Barragem de Rejeitados 

face aos Valores Limite de Emissão (VLE) para águas residuais – 2001 a 2005 

pH 
(escala de Sorensen) 

CBO5 – 20ºC 
(mg/l O2) 

CQO  
(mg/l O2) 

SST 
(mg/l) 

ALUMÍNIO 
(mg/l Al) 

FERRO TOTAL 
(mg/l Fe) 

MANGANÊS TOTAL 
(mg/l Mn)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 9,3 10,5 27,6 50 40,3 90 6,5 14 < 0,39 0,50 0,36 0,81 < 0,020 < 0,020 

2002 9,7 10,4 18,8 47,0 45,6 80,0 8,0 13,0 - - - - - - 

2003 9,2 10,8 11,4 29 29,8 69 11,9 33 - - - - - 0,026 

2004 8,7 10,1 < 13,2 58 35,6 100 9,6 13 - - - - - 0,025 

2005 8,9 10,2 < 13,3 40 24,6 74 11,4 22,0 - - - - - <0,020 

VLE 
(a) 

6,0-9,0 40 150 60 10 2,0 2,0 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 255/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

QUADRO 8.14 

Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo – Valores de referência da qualidade da água recirculada da Barragem de Rejeitados 

face aos Valores Limite de Emissão (VLE) para águas residuais – 2001 a 2005 (cont.) 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

AZOTO 
AMONIACAL 

(mg/l N) 

NITRATOS  
(mg/l NO3) 

ARSÉNIO TOTAL * 
(mg/l As) 

CHUMBO TOTAL * 
(mg/l Pb) 

CÁDMIO TOTAL * 
(µg/l Cd) 

CRÓMIO TOTAL * 
(mg/l Cr)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 2 288,3 2 650,0 < 0,5 < 0,5 < 2 < 2 0,102 0,167 <0,050 < 0,050 < 10 < 10 < 0,080 < 0,080 

2002 2 280,0 2 710,0 < 0,5 < 0,5 2,1 2,8 0,120 0,198 - - - - - - 

2003 2 280,4 2 810,0 < 0,05 < 0,05 < 2 < 2 0,117 0,22 - < 0,050 - < 100 - < 0,080 

2004 2 301 2 540 < 0,46 0,54 < 2 < 2 0,116 0,175 - < 0,050 - < 10 - < 0,080 

2005 2 396,3 2 740 0,48 0,82 < 2,2 2,4 0,085 0,120 - < 0,050 - < 10 - < 0,080 

VLE 
(a) 

2 000 7,8 50 1,0 1,0 200 (b) 2,0 
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QUADRO 8.14 

Complexo Mineiro da SOMINCOR em Neves–Corvo – Valores de referência da qualidade da água recirculada da Barragem de Rejeitados face 

aos Valores Limite de Emissão (VLE) para águas residuais – 2001 a 2005 (cont.) 

COBRE TOTAL * 
(mg/l Cu) 

NÍQUEL TOTAL *  
(mg/l Ni) 

MERCÚRIO TOTAL 
* 

(µg/l Hg)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 0,035 0,093 < 0,030 < 0,030 < 1,5 < 1,5 

2002 0,026 0,056 - - - - 

2003 0,063 0,150 - < 0,030 - < 0,3 

2004 < 0,004 0,05 - < 0,030 - < 0,3 

2005 < 0,002 0,29 - < 0,030 - < 0,3 

VLE 
(a) 

1,0 2,0 50 (c) 

 
   Valores Superiores ao VLE 

* Substâncias perigosas 

 (a) Conforme Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 30 de Novembro 

 (b) Conforme Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro, e Declaração de Rectificação n.º 10-R/99, de 30 de Abril 

 (c) Conforme Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 
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Saliente-se, a concluir, que a comparação efectuada com os VLE para águas residuais para a 

água recirculada da Barragem de Rejeitados não tem, evidentemente, um fundamento legal, 

por não haver descarga para o meio hídrico, mas constitui tão somente uma avaliação com 

vista à identificação dos parâmetros potencialmente problemáticos. 

8.6.5.3 -  Características das águas superficiais receptoras 

Foram utilizados nesta avaliação os dados analíticos fornecidos pela SOMINCOR relativos ao 

barranco das Lajes, à ribeira de Oeiras (em oito locais, um a montante da descarga do efluente da 

SOMINCOR, outro no local de descarga e seis a jusante da descarga) e ao rio Guadiana (em dois 

locais, um a montante e outro a jusante da foz da ribeira de Oeiras), bem como a informação tratada 

constante do EIA do Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados (4ª Fase) e respectivo 

Aditamento atrás referenciados (Figura 8.18). 

Foram ainda considerados os dados analíticos da CCDR Alentejo relativos à ribeira de Oeiras. 

8.6.5.3.1 - Barranco das Lajes 

Compilam-se no Quadro 8.15 para esta linha de água os valores médios e máximos semestrais dos 

parâmetros com dados analíticos disponíveis para os quais estão definidos Valores Máximos 

Admissíveis (VMA) no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, correspondentes aos objectivos de 

qualidade mínima das águas superficiais (cf. Anexo XXI do referido diploma). 

Destacam-se apenas os cloretos e sobretudo os sulfatos, que excederam, de forma sistemática, os 

respectivos VMA (a saber, 250 mg/l Cl e 250 mg/l SO4), tendo tido valores que, em termos médios 

no período de análise, foram de cerca de 300 mg/l Cl e 1 460 mg/l SO4, respectivamente (destaque-

se, para efeitos comparativos, que, no efluente industrial tratado, as médias foram de 369 mg/l para 

os cloretos – com variação entre 324 e 450 mg/l – no período 2001-2006, e de 1 379 mg/l para os 

sulfatos – com variação entre 368 e 554 mg/l – no período 2001-2005, e que, na água recirculada da 

Barragem de Rejeitados, as médias no quinquénio 2001-2005 foram de 450 mg/l para os cloretos e 

de 2 309 mg/l para os sulfatos). Por sua vez, o cobre total teve, ocasionalmente, valores excessivos 

(em geral no semestre húmido). 

8.6.5.3.2 - Ribeira de Oeiras 

Esta linha de água – afluente da margem direita do rio Guadiana, com um comprimento de quase 

100 km – está formalmente classificada como “água piscícola de ciprinídeos”, como referido 

oportunamente no enquadramento legal, não estando classificada para nenhuma outra utilização 

qualitativamente exigente (existe também algum uso para rega, mas sem expressão significativa, 

uma vez que a generalidade das culturas na respectiva bacia hidrográfica são de sequeiro).  
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Os locais de amostragem da SOMINCOR na ribeira de Oeiras (com análises, em geral, de 

periodicidade mensal) assinalados na Figura 8.18 são os seguintes: 

- “ROL 5 – Horta da Reveza: a montante de Neves–Corvo” (a cerca de 4,8 km para montante 

do local de descarga); 

- “ROL 14 – Ribeira de Oeiras – descarga do efluente”; 

- “ROL 18 – Malhão Largo: Fim” (a cerca de 2 km para jusante do local de descarga); 

- “ROL 19 – Monte do Pereiro” (a cerca de 3,7 km para jusante do local de descarga); 

- “ROL 19 B – Monte Queimado” (a cerca de 6 km para jusante do local de descarga); 

- “ROL 20 A – Ribeira da Caiada” ou “Monte da Caiada” (a cerca de 7,6 km para jusante do 

local de descarga); 

- “ROL 22 – Ponte para Penilhos” (a cerca de 24,7 km para jusante do local de descarga); 

- “ROL 22 D – Água Santa Morena” ou “Fonte Santa” (a cerca de 39,6 km para jusante do 

local de descarga). 

A CCDR Alentejo dispõe ainda de duas estações de amostragem regular em actividade a jusante da 

estação ROL 22 D, no troço final da ribeira de Oeiras, a saber: “Oeiras – código 28K/02” (estação 

não–automática, que dispõe de dados sobre um vasto conjunto de parâmetros, com periodicidade 

trimestral a semestral, com coordenadas: X = 236 617, Y = 77 758) e a estação “Oeiras – código 

28K/02 H” (estação automática com cerca de dois anos de funcionamento, que dispõe de dados 

sobre um reduzido número de parâmetros, com coordenadas: X = 237 157, Y = 77 566). 

Analisando a compilação dos valores médios anuais e dos valores anuais mais desfavoráveis dos 

parâmetros para que estão definidos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) ou 

objectivos de qualidade mínima das águas superficiais, respectivamente, nos Anexos X e XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (alterado pela Declaração de Rectificação n.º 22–C/98, de 

30 de Novembro), para os locais “A montante da descarga (ROL 5)” e “Malhão Largo (ROL 18)”7  

(vd. Quadros 8.17 e 8.18), conclui-se: 

- Os parâmetros com valores frequentemente desfavoráveis face aos objectivos de qualidade 

mínima das águas superficiais são os cloretos, na estação a montante da descarga da 

SOMINCOR, e os cloretos e os sulfatos, na estação a jusante do local de descarga; 

 

                                                 
7  A estação ROL 14 (local de descarga) apenas dispõe de dados sobre quatro parâmetros (pH, OD, condutividade e 
temperatura) 
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FIGURA 8.18 – Locais de amostragem na ribeira de Oeiras (ROL) e no Rio Guadiana (GUAL) para 

caracterização da qualidade da água no âmbito do programa efectuado pela SOMINCOR 
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QUADRO 8.15 

Barranco das Lajes – Valores de referência da qualidade da água 

face aos objectivos de qualidade mínima das águas superficiais – 2000 a 2006 

pH 
(escala de Sorensen) 

OD 
(% sat.) 

CBO5 
(mg/l O2) 

CLORETOS  
(mg/l Cl) 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

AZOTO 
KJELDAHL 

(mg/l N) 

ARSÉNIO TOTAL 
(mg/l As)  

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2000-SS 7,5 7,6 82,7 70,0 < 3,0 < 3,0 286 317 1 653 1 780 < 0,5 < 0,5 < 0,0022 < 0,0023 

2000/1-SH 7,6 7,7 88,2 79,0 < 3,0 < 3,0 280 325 1 592 1 680 < 0,5 < 0,5 < 0,0023 0,0025 

2001-SS 7,6 7,7 83,2 74,0 < 3,0 < 3,0 321 381 1 703 1 800 < 0,4 < 0,4 < 0,0020 < 0,0020 

2001/2-SH 7,6 7,9 81,3 74,0 < 3,0 < 3,0 305 364 1 580 1 870 < 0,4 < 0,4 < 0,0020 < 0,0020 

2002-SS 7,6 7,7 69,8 50,0 < 3,0 < 3,0 332 402 1 633 1 750 < 0,4 < 0,4 < 0,0020 < 0,0020 

2002/3-SH 7,4 7,6 87,1 70,0 3,0 3,0 300 388 1566 1 810 0,5 0,6 0,0032 0,0035 

2003-SS 7,5 7,6 67,0 42,0 < 3,0 < 3,0 291 351 1 487 1 760 - - - - 

2003/4-SH 7,5 7,6 88,4 81,0 < 3,0 < 3,0 279 421 1 147 1 740 < 0,4 < 0,4 < 0,0020 < 0,0020 

2004-SS 7,6 7,8 79,2 67,0 - - 314 382 1 445 1 720 - - - - 

2004/5-SH 7,7 7,9 82,6 70,0 < 3,0 < 3,0 378 406 1 728 1 820 - - - - 

2005-SS 7,7 8,0 77,3 66,0 - - 355 382 1 697 1 830 - - - - 

2005/6-SH 7,6 7,8 85,8 75,0 - - 332 494 1 063 1 920 - - - - 

2006-SS 7,8 7,8 84,0 84,0 - - 170 170 740 740 - - - - 

VMA* 5,0 – 9,0 50 5 250 250 2 0,1 
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QUADRO 8.15 

Barranco das Lajes – Valores de referência da qualidade da água 

face aos objectivos de qualidade mínima das águas superficiais – 2000 a 2006 (cont.) 

CÁDMIO TOTAL 
(µg/l Cd) 

CHUMBO TOTAL 
(mg/l Pb) 

CRÓMIO TOTAL 
(mg/l Cr) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

MERCÚRIO TOTAL 
(µg/l Hg) 

NÍQUEL TOTAL  
(mg/l Ni) 

ZINCO TOTAL 
(mg/l Zn)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2000-SS - - - - - - < 0,0877 0,3100 < 1,5 < 1,5 - - 0,280 0,280 

2000/1-SH - - - - - - < 0,1350 0,4800 < 1,5 < 1,5 - - - - 

2001-SS - - - - - - < 0,0320 0,0640 < 1,5 < 1,5 - - 0,046 0,046 

2001/2-SH - - - - - - < 0,1060 0,4700 - - - - - - 

2002-SS - - - - - - < 0,0320 0,0880 - - - - < 0,019 0,026 

2002/3-SH <10 <10 < 0,05 < 0,05 < 0,08 < 0,08 0,7402 4,1000 0,7 1,5 < 0,03 < 0,03 0,064 0,170 

2003-SS - - - - - - 0,0223 0,0270 - - - - 0,036 0,036 

2003/4-SH - - - - - - 0,0226 0,0300 - - - - < 0,012 < 0,012 

2004-SS - - - - - - 0,0200 0,0200 - - - - - - 

2004/5-SH - - - - - - 0,0304 0,0720 - - - - - - 

2005-SS - - - - - - 0,0324 0,0710 - - - - - - 

2005/6-SH - - - - - - 0,0288 0,0670 - - - - - - 

2006-SS - - - - - - < 0,0200 < 0,0200 - - - - - - 

VMA* 5 (a) 0,05 0,05 0,1 1 (b) 0,05 0,5 

SS – Semestre Seco; SH – Semestre Húmido 

* Conforme Anexo XXI do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, e Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 30 de Novembro, excepto: 

(a) Conforme Decreto-Lei 53/99, de 20 de Fevereiro, e Declaração de Rectificação n.º 10-R/99, de 30 de Abril; (b) Conforme Decreto-Lei 52/99, de 20 de Fevereiro 

   Valores que não respeitam o VMA 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 
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QUADRO 8.16 

Ribeira de Oeiras a montante da descarga da SOMINCOR (ROL 5) – Valores de referência da qualidade da água face aos objectivos 

de qualidade mínima das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

pH 
(escala de Sorensen) 

OXIGÉNIO 
DISSOLVIDO 

(% sat.) 

CBO5 
(mg/l O2) 

AZOTO 
AMONIACAL 

(mg/l N) 

FÓSFORO TOTAL 
(mg/l P) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

SUBSTÂNCIAS 
TENSIOACTIVAS 

ANIÓNICAS 
(mg/l LAS) 

 

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 8,2 8,8 96,5 79 < 3 4 < 0,5 < 0,5 0,030 0,045 125,8 279 45,4 68 < 0,022 0,023 

2002 8,0 8,7 95,8 79 < 3 4 < 0,50 < 0,50 0,032 0,046 92,4 217 57,2 285 < 0,024 0,030 

2003 8,1 8,7 99,3 83 < 3 < 3 < 0,5 < 0,5 0,085 0,244 79,5 194,0 37,5 72,0 < 0,022 < 0,022 

2004 8,2 8,7 94,8 69 < 3,3 4,0 < 0,03 < 0,5 0,043 0,102 121,5 326,0 40,5 65,0 < 0,022 < 0,022 

2005 8,3 9,0 99 88 < 3 < 3 < 0,20 < 0,20 0,064 0,116 202,7 547,0 59,3 96,0 < 0,025 0,035 

2006 8,0 8,5 89,6 61 < 3,3 4 < 0,22 0,28 < 0,063 0,205 76,4 211,0 31,0 60,3 < 0,022 < 0,022 

Obj. 
Qual. 

Mín.(a) 
5,0-9,0 50 5 1 1 250 250 0,5 

Obj. 
Cipriníd

eos(b) 
6-9 - (6) 0,78 (0,16) - - - - 
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QUADRO 8.16 

Ribeira de Oeiras a montante da descarga da SOMINCOR (ROL 5) – Valores de referência da qualidade da água face aos objectivos 

de qualidade mínima das águas superficiais  e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 (cont.) 

AZOTO 
KJELDAHL 

(mg/l N) 

CIANETOS TOTAIS 
(µg/l CN) 

ARSÉNIO TOTAL 
(mg/l As) 

CÁDMIO TOTAL 
(µg/l Cd) 

CHUMBO TOTAL 
(mg/l Pb) 

CRÓMIO TOTAL 
(mg/l Cr) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

MERCÚRIO TOTAL 
(µg/l Hg)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 0,8 1,2 - - < 0,040 0,0060 < 5 < 5 < 0,03 < 0,03 <0,005 <0,005 < 0,02 0,028 < 1,5 < 1,5 

2002 < 0,59 1,0 - - < 0,002 0,0031 < 0,85 < 0,85 < 1,29 < 1,29 < 0,00055 < 0,00055 < 0,020 0,024 < 1,5 < 1,5 

2003 < 0,61 1,22 - - < 0,024 0,0036 < 0,85 < 0,85 - < 1,29 < 0,00055 < 0,00055 < 0,022 0,040 < 0,595 0,89 

2004 < 0,74 1,90 < 5 - < 0,0023 0,0033 < 5 < 5 <0,030 <0,030 <0,005 < 0,005 < 0,02 < 0,02 < 0,5 < 0,7 

2005 < 0,90 2,20 < 5 < 5 < 0,0025 0,0038 < 5 < 5 <0,030 <0,030 < 0,005 < 0,005 < 0,021 0,027 <0,7 < 0,7 

2006 < 0,70 1,47 - - < 0,0025 0,0041 < 5 < 5 < 0,030 <0,030 <0,005 <0,005 < 0,020 < 0,020 < 9,4 < 15 

Obj. 
Qual. 

Mín.(a) 
2 50 0,1 5* 0,05 0,05 0,1 1** 

Obj. 
Cipriníd

eos(b) 
- - - - - - - - 
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QUADRO 8.16 

Ribeira de Oeiras a montante da descarga da SOMINCOR (ROL 5) – Valores de referência da qualidade da água face aos objectivos 

de qualidade mínima das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 (cont.) 

NÍQUEL TOTAL  
(mg/l Ni) 

ZINCO TOTAL 
(mg/l Zn) 

SST 
(mg/l) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

CLORO RESIDUAL 
LIVRE 

(mg/l Cl2) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 < 0,005 < 0,005 < 0,012 0,024 9,4 20,0 < 0,03 0,045 < 0,059 0,163 0,014 0,030 

2002 < 0,0015 < 0,0015 < 0,013 0,022 < 10,0 39,0 < 0,020 < 0,020 < 0,018 0,036 < 0,009 0,019 

2003 <0,00825 0,01495 < 0,012 < 0,012 < 9,1 31 - - < 0,026 0,04 9,79 0,027 

2004 <0,005 <0,005 < 0,012 < 0,012 < 10,3 40,0 - - - - - - 

2005 < 0,0208  0,040 < 0,012 0,016 < 18,5 79,0 - - - - - 0,027 

2006 <0,0475 0,090 < 0,012 0,012 < 10,8 37,0 - - - - - - 

Obj. 
Qual. 

Mín.(a) 
0,05 0,5 - - - - 

Obj. 

Cipriníd
eos(b) 

- 1,0 (25) (0,03) 0,007 (0,04) 

(a) Conforme Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, Anexo XXI, e Declaração de Rectificação n.º 22-C/98, de 30 de Novembro, excepto: 

*   Segundo Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro, e Declaração de Rectificação n.º 10-R/99, de 30 de Abril 

** Segundo Decreto-Lei 52/99, de 20 de Fevereiro 

(b) Conforme Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, Anexo X 

 (…) VMR 

   Excedeu objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 
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QUADRO 8.17 

Ribeira de Oeiras – Malhão Largo (ROL 18) – Avaliação da qualidade da água face aos objectivos de qualidade 

mínima das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

NÍQUEL TOTAL  
(mg/l Nl) 

ZINCO TOTAL 
(mg/l Zn) 

SST 
(mg/l) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

CLORO RESIDUAL 
LIVRE 

(mg/l Cl2) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 [<0,005] [<0,005] 0,057 0,173 5,8 10,6 0,075 0,260 <0,011 0,014 0,060 0,091 

2002 [<0,002] [<0,002] 0,072 0,500 7,8 21,0 0,193 0,490 <0,014 0,022 0,037 0,050 

2003 [<0,004] [0,007] [0,139] - 9,1 22,0 0,747 1,250 <0,027 0,043 [0,0067] [0,155] 

2004 [<0,005] [<0,005] 0,071 0,231 5,7 29,0 - - - - - - 

2005 [<0,041] [0,080] <0,049 0,234 18,2 94,0 - - - - - - 

2006 [<0,043] [0,080] <0,072 0,497 10,0 26,0 - - - - - - 

Obj. 
Qual. 

Mín.(a) 
0,05 0,5 - - - - 

Obj. 
Cipriníd

eos(b) 
- 1,0 (25) (0,03) (0,007) (0,04) 

(a) Conforme Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, Anexo XXI 

(b) Conforme Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto, Anexo X, excepto: 

* Segundo Decreto-Lei 53/99, de 20 de Fevereiro 

** Segundo Decreto-Lei 52/99, de 20 de Fevereiro 

 (…) VMR 
 

   Não respeitou objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 267/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

QUADRO 8.18 

Ribeira de Oeiras – Monte do Pereiro (ROL 19) – Valores de referência face aos objectivos de qualidade mínima 

das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 1 076 1 570 <327 359 [<0,086] [0,151] <0,046 0,067 [0,048] [0,100] 

2002 957 1 660 267 462 [0,553] [0,970] <0,024 0,030 [0,040] [0,070] 

2003 904 1 870 272 560 [0,520] [0,780] <0,026 0,040 [0,018] [0,024] 

2004 1 100 1 700 322 465 - - <0,020 0,020 - - 

2005 610 830 221 270 - - <0,023 0,030 - - 

2006 968 2 470 278 707 - - <0,016 0,022 - - 

Obj. Qual. Mín. 250 250 - 0,1 - 

Obj. Ciprinídeos - - (0,03) - (0,04) 

 
   Excedeu objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 

(…) VMR 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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- Os parâmetros com valores frequentemente inadequados face aos objectivos de qualidade da 

água para ciprinídeos são os SST e o cloro livre, na estação a montante da descarga da 

SOMINCOR, e os SST, os nitritos, o cloro livre e o cobre solúvel, na estação a jusante do 

local de descarga; 

- Os sulfatos são, inequivocamente, o parâmetro que mais evidencia a influência da descarga 

da SOMINCOR. 

Nos Quadros 8.19, 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23 compilam-se, para cada um dos locais de amostragem a 

jusante da estação “Malhão Largo” e para os últimos seis anos, as médias e máximos anuais dos 

parâmetros de qualidade da água com valores sistematicamente ou mais frequentemente 

problemáticos na água da ribeira de Oeiras face aos objectivos de qualidade considerados, de 

acordo com a apreciação resultante dos dois quadros anteriores, a saber: sulfatos, cloretos, nitritos, 

cobre total e cobre solúvel. No Quadro 8.23 sistematiza-se a evolução espacial das concentrações 

dos parâmetros problemáticos de qualidade da água ao longo do troço monitorizado, pela 

SOMINCOR, da ribeira de Oeiras. 

As conclusões a extrair deste conjunto de informação são as seguintes: 

- Os parâmetros de qualidade da água da ribeira de Oeiras cujos valores têm evidenciado 

todos os últimos seis anos, de forma expressiva, a influência negativa da descarga do 

efluente industrial tratado do Complexo Mineiro da SOMINCOR são sobretudo os sulfatos e 

os cloretos, e, com menor significado, os nitritos e o cobre solúvel, embora outros 

parâmetros como o cobre total, o azoto amoniacal, o azoto Kjeldahl, os SST e o cloro livre, 

tenham tido também, ocasionalmente (sobretudo na época seca), valores excessivos em 

relação aos objectivos pretendidos;  

- Essa influência negativa tem expressão, pelo menos, até cerca de 40 km do local da descarga 

(o cobre total apenas teve teores excessivos até à estação “Malhão Largo”, a cerca de 2 km 

para jusante da descarga) e traduz-se, designadamente, no incumprimento sistemático dos 

objectivos de qualidade estabelecidos para a ribeira de Oeiras, quer quanto aos requisitos de 

qualidade mínima das águas superficiais – sulfatos, cloretos – quer quanto aos requisitos 

para suporte de espécies piscícolas pouco exigentes – nitritos e cobre solúvel; 

- Quanto aos sulfatos, no período 2001-2006, os valores médios do teor na água da ribeira de 

Oeiras a montante da descarga da SOMINCOR foram de cerca de 45 mg/l e, para jusante da 

descarga, atenuaram-se progressivamente desde cerca de 950 mg/l até cerca de 400 mg/l; os 

teores máximos a jusante do local de descarga foram da ordem de 2 960 mg/l, tendo-se 

reduzido progressivamente para jusante até cerca de 1 400 mg/l;  
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QUADRO 8.19 

Ribeira de Oeiras – Monte Queimado (ROL 19B) – Valores de referência face aos objectivos de qualidade mínima 

das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 1 092 1 690 253 366 [0,060] [0,096] <0,033 0,034 [0,031] [0,046] 

2002 1 071 2 000 293 579 [0,613] [1,160] <0,020 0,020 [0,028] [0,033] 

2003 426 640 133 178 [0,087] [0,115] <0,027 0,038 [0,012] [0,017] 

2004 993 1 970 287 537 - - <0,051 0,330 - - 

2005 942 1 540 260 378 - - <0,024 0,040 - - 

2006 632 2 220 172 554 - - <0,021 0,027 - - 

Obj. Qual. Mín. 250 250 - 0,1 - 

Obj. Ciprinídeos - - (0,03) - (0,04) 

 
   Excedeu objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 

(…) VMR 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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QUADRO 8.20 

Ribeira de Oeiras – Monte da Caiada (ROL 20A) – Valores de referência face aos objectivos de qualidade mínima 

das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 1 107 1 760 269 416 [0,067] [0,105] <0,035 0,049 [0,046] [0,130] 

2002 838 1 870 249 543 [<0,229] [0,840] <0,024 0,044 [0,022] [0,032] 

2003 960 2 270 265 609 [0,079] [0,117] <0,027 0,068 [0,012] [0,014] 

2004 1 091 2 020 329 558 - - <0,025 0,040 - - 

2005 860 1 670 315 634 - - <0,021 0,022 - - 

2006 850 2 250 222 544 - - <0,023 0,027 - - 

Obj. Qual. Mín. 250 250 - 0,1 - 

Obj. Ciprinídeos - - (0,03) - (0,04) 

 
   Excedeu objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 

(…) VMR 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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QUADRO 8.21 

Ribeira de Oeiras – Ponte para Penilhos (ROL 22) – Valores de referência face aos objectivos de qualidade mínima 

das águas superficiais e face aos objectivos de qualidade para águas piscícolas (ciprinídeos) – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Máxima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 741 1 560 261 678 [<0,024] [0,035] <0,026 0,036 [0,029] [0,070] 

2002 468 1 150 204 550 [<0,023] [0,031] <0,189 0,068 [0,015] [0,032] 

2003 352 859 161 417 [<0,058] [0,096] <0,020 0,025 [0,012] [0,021] 

2004 987 2 090 286 630 - - <0,020 0,020 - - 

2005 485 960 203 417 - - <0,020 <0,020 - - 

2006 305 834,3 120 321 - - <0,020 <0,020 - - 

Obj. Qual. Mín. 250 250 - 0,1 - 

Obj. Ciprinídeos - - (0,03) - (0,04) 

 
   Excedeu objectivo de qualidade mínima das águas superficiais 

   Excedeu VMA (ou VMR) das águas para ciprinídeos 

(…) VMR 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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QUADRO 8.22 

Ribeira de Oeiras – Fonte Santa (ROL 22D) – Valores de referência dos parâmetros problemáticos de qualidade da água – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

NITRITOS 
(mg/l NO2) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu) 

COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu)  

Média Média Média Máxima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 483 1 430 425 1 110 [< 0,024] [0,032] < 0,023 0,036 - - 

2002 241 436 222 497 [< 0,021] [0,025] < 0,020 < 0,020 - - 

2003 226 448 179 517 [< 0,027] [0,033] < 0,020 < 0,020 - - 

2004 723 1 070 425 778 - - < 0,02 < 0,02 - - 

2005 600 910 532 871 - - < 0,02 < 0,02 - - 

2006 166,3 242,2 57 430 - - < 0,020 < 0,020 - - 

Obj. Qual. Mín.(a) 250  - 0,1  

Obj. Ciprinídeos(b) -  (0,03) - (0,04) 

(…) VMR 
 

   Excedeu objectivo de qualidade mínima  

   Excedeu objectivo para ciprinídeos 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 

 […] CCDR Alentejo 
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QUADRO 8.23 

Ribeira de Oeiras – Evolução espacial dos valores de referência dos parâmetros problemáticos de qualidade da água – 2001 a 2006 

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM 
Horta da Reveza 

(ROL 5) 
Malhão Largo 

(ROL 18) 
Monte do Pereiro 

(ROL 19) 
Monte Queimado 

(ROL 19B) 
Monte da Caiada 

(ROL 20A) 
Ponte para Penilhos 

(ROL 22) 
Fonte Santa 
(ROL 22D) 

DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESCARGA - 4,8 km + 2 km + 3,7 km + 6 km + 7,6 km + 24,7 km + 39,6 km 

Média 45 944 936 859 951 556 407 SULFATOS 
(mg/l SO4) Máxima 285 2 960 2 470 2 220 2 270 2 090 1 430 

Média 116 269 <281 233 275 206 307 CLORETOS 
(mg/l Cl) Máxima 547 797 707 579 634 678 1 110 

Média <0,025 0,338 <0,386 0,253 <0,125 <0,035 <0,024 NITRITOS 
(mg/l NO2) Máxima 0,045 1,250 0,970 1,160 0,840 0,096 0,033 

Média <3,271 0,035 0,035 0,024 0,027 0,019 - COBRE SOLÚVEL 
(mg/l Cu) Máxima 9,79 0,155 0,100 0,046 0,130 0,070 - 

 
   Excedeu objectivo de qualidade mínima 

   Excedeu objectivo de qualidade para ciprinídeos 

FONTE DOS DADOS: SOMINCOR 
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- Em relação aos cloretos, no mesmo período, os valores médios da concentração na água da 

ribeira de Oeiras a montante da descarga da SOMINCOR foram de cerca de 115 mg/l e para 

jusante da descarga variaram entre cerca de 200 mg/l até cerca de 280 mg/l; quanto à 

concentração máxima, os valores a montante do local de descarga foram da ordem de 550 

mg/l, variando para jusante dela entre cerca de 580 e de 1 100 mg/l;  

- No que respeita aos nitritos, no triénio 2001–2003, os valores médios do teor na água da 

ribeira de Oeiras para jusante do local de descarga da SOMINCOR variaram entre cerca de 

0,024 e de 0,390 mg/l e os valores máximos foram de 0,033 a 1,250 mg/l; 

- Relativamente ao cobre solúvel, no triénio 2001-2003, os teores médios a jusante da 

descarga da SOMINCOR variaram entre 0,019 e 0,035 mg/l e os teores máximos variaram 

entre 0,070 e 0,155 mg/l; 

- Nalguns anos do período analisado, a montante da descarga da SOMINCOR, os valores 

máximos dos sulfatos, dos cloretos e dos nitritos já excederam os objectivos de qualidade 

em questão (com maior frequência no caso dos cloretos). 

Ainda no que se refere aos objectivos de qualidade referentes às águas de ciprinídeos, sistematizam-

se no Quadro 8.24 os valores médios e máximos dos parâmetros monitorizados pela CCDR 

Alentejo na estação “Oeiras – código 28K/02” da ribeira de Oeiras para que estão definidos esses 

objectivos, no período – de cerca de dezasseis anos – com dados disponíveis no SNIRH. 

QUADRO 8.24 

Ribeira de Oeiras – Estação “Oeiras – Código 28K/02” da CCDR Alentejo – Valores de 

referência dos parâmetros relevantes para avaliação de conformidade com as normas de 

qualidade para as águas piscícolas (ciprinídeos) – 30 DEZ 1990 a 26 FEV 2007 

PARÂMETROS 
VMA 

(VMR) 
MÉDIA NO 
PERÍODO 

MÁXIMA 
NO PERÍODO 

NÚMERO DE 
VALORES 

Temperatura (º C) 28 16,0 24,6 61 

Oxigénio dissolvido (mg/l O2) 
50% � 7 

(50% � 8) 
(100% � 5) 

9,5640 5,20* 47 

pH (escala de Sorensen) 6-9 8,43 10,20 24 
SST (mg/l) (25) 15,3709 286,00 55 
CBO5 – 20 (mg/l O2) (6) 1,5236 4,0000 22 
Fósforo total (mg/l P) - 0,1019 1,0400 64 
Nitritos (mg/l NO2) (0,03) 0,0269 0,3800 58 
Compostos fenólicos (µg/l C6H5OH) - 4,171 15,20 7 
Hidrocarbonetos totais (mg/l) - 0,0509 0,1580 8 

Amoníaco não ionizado (mg/l NH3) 
0,025 

(0,005) 
0,0065 0,0710 64 

Cloro residual disponível total (mg/l HOCl) 0,005 0,0074 0,0074 1 
Zinco total (mg/l Zn) 1,0 0,0209 0,1100 34 
Cobre solúvel (mg/l Cu) (0,4) 0,0132 0,0920 12 

* Mínimo 

   Excedeu objectivo de qualidade 

FONTE: http://snirh.pt 
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Como se constata desse quadro, no período de referência são de salientar o cloro residual – com 

carácter sistemático – e os nitritos, pH, amoníaco e cobre solúvel – com carácter esporádico – que 

excederam os objectivos de qualidade para a referida utilização.  

8.6.5.3.3 - De acordo com informações bibliográficas saliente-se que: 

- Teores elevados de sulfatos podem afectar a produção biológica e, em meio redutor com 

valores de pH iguais ou superiores a 8, podem transformar-se em sulfuretos e causar 

toxicidade, corrosão de estruturas e libertação de maus cheiros; a utilização para rega 

recomenda teores de sulfatos não superiores a 575 mg/l e concentrações acima de 1 000 mg/l 

afectam a possibilidade de utilização para abeberamento do gado; 

- Quanto aos cloretos, na utilização para rega é desejável não exceder 70 mg/l dados os 

inconvenientes em termos de salinização dos solos, podendo o abeberamento de animais 

também ser afectado por teores elevados destes sais;  

- Os nitritos têm curta vida no meio natural, transformando-se em amoníaco em meio redutor 

e em nitratos em meio oxidante; 

- O cobre é um elemento essencial a muitos processos bioquímicos e tem uma grande 

tendência para formar complexos muito estáveis com a matéria orgânica do solo, mas na 

forma de ião livre é um elemento tóxico para muitas formas de vida, nomeadamente para 

peixes (sobretudo perante reduzidas concentrações de oxigénio dissolvido e presença 

significativa de zinco);  

- A presença de cloro livre pode ter efeitos de toxicidade nos peixes a baixas temperaturas e, 

em presença de matéria orgânica, pode provocar a formação de compostos indesejáveis, 

como as cloraminas. 

Pela sua importância na avaliação da qualidade duma linha de água, evidencia-se nos Quadros 8.26 

e 8.27 a evolução temporal (no período 2001 a 2006) e espacial (ao longo da ribeira de Oeiras), 

respectivamente, do pH e dos teores de saturação em oxigénio dissolvido, concluindo-se que:  

- Como se constata, a água tem um pH na zona alcalina em todo o troço monitorizado a 

jusante da descarga da SOMINCOR – médias de 7,4 a 7,8 no período em causa – com 

tendência para maior estabilidade e para ligeira subida dos valores médios nas estações de 

amostragem mais a jusante; 
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QUADRO 8.25 

Ribeira de Oeiras – Evolução dos valores do pH (unidades) na água – 2001 a 2006 

MALHÃO LARGO 
(ROL 18) 

MONTE DO PEREIRO 
(ROL 19) 

MONTE QUEIMADO 
(ROL 19B) 

MONTE DA CAIADA 
(ROL 20A) 

PONTE PARA PENILHOS 
(ROL 22) 

FONTE SANTA 
(ROL 22D)  

Média Máxima Média Mínima Média Mínima Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

2001 7,4 6,9-8,7 7,4 6,9-7,6 7,5 7,3-7,6 7,7 7,4-8,0 7,9 7,7-8,3 7,9 7,7-8,2 

2002 7,4 7,0-8,1 7,5 7,2-7,7 7,7 7,3-7,9 7,6 7,3-7,9 7,8 7,5-8,1 7,8 7,5-8,1 

2003 7,5 7,1-8,3 7,5 7,3-7,9 7,4 7,3-7,6 7,6 7,2-7,8 7,8 7,5-8,0 7,8 7,6-8,1 

2004 7,2 6,7-7,9 7,4 7,2-7,8 7,3 7,1-7,5 7,4 7,1-7,6 7,8 7,5-7,9 7,7 7,5-8,0 

2005 7,6 7,2-7,9 7,5 7,3-7,7 7,2 6,9-7,4 7,8 7,5-7,9 7,9 7,6-8,2 7,8 7,6-7,9 

2006 7,4 6,7-7,9 7,6 7,0-7,9 7,4 7,2-7,7 7,7 7,4-7,9 7,8 7,5-8,2 7,9 7,5-8,3 

2001-2006 7,4 6,7-8,7 7,5 6,9-7,9 7,4 6,9-7,9 7,6 7,1-8,0 7,8 7,5-8,3 7,8 7,5-8,3 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

QUADRO 8.26 

Ribeira de Oeiras – Evolução dos teores da água em oxigénio dissolvido (% saturação) – 2001 a 2006 

MALHÃO LARGO 
(ROL 18) 

MONTE DO PEREIRO 
(ROL 19) 

MONTE QUEIMADO 
(ROL 19B) 

MONTE DA CAIADA 
(ROL 20A) 

PONTE PARA PENILHOS 
(ROL 22) 

FONTE SANTA 
(ROL 22D)  

Média Mínima Média Mínima Média Mínima Média Mínima Média Mínima Média Mínima 

2001 95 80 99 93 97 91 101 91 100 80 95 62 

2002 91 66 88 77 97 83 95 79 96 70 94 78 

2003 88 59 97 87 93 91 93 79 94 75 82 58 

2004 81 57 101 82 98 81 95 78 100 82 91 84 

2005 88 62 91 79 77 58 97 85 104 95 98 82 

2006 79 41 90 70 87 44 91 75 96 73 92 74 

2001-2006 87 41 94 70 92 44 95 75 98 70 92 58 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 
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- Os teores em oxigénio dissolvido são razoáveis em termos de médias anuais, em todo o 

troço monitorizado a jusante da descarga da SOMINCOR – médias de 87 a 98 % de 

saturação – mas detectaram-se valores bastante baixos quase todos os anos na 

estação”Malhão Largo (ROL 18)” e ocasionalmente nalguns anos noutras estações de 

amostragem para  

jusante; na estação “Ponte para Penilhos (ROL 22)” atingiram-se frequentemente, em termos 

médios, os teores de saturação; 

- Nenhum dos dois parâmetros mostra uma evolução consistente ao longo do tempo. 

8.6.5.3.4 - Rio Guadiana 

Os locais de amostragem no rio Guadiana assinalados na Figura 8.18 são os seguintes: 

- “GUAL 24 – Mértola – Rio Guadiana a montante (Azenhas)”, cerca de 1 900 m para 

montante da foz da ribeira de Oeiras; 

- “GUAL 25 – Mértola – Rio Guadiana – Convento”, cerca de 130 m para jusante da foz da 

ribeira de Oeiras. 

Para os parâmetros considerados potencialmente problemáticos na ribeira de Oeiras, sistematizam-

se no Quadro 8.27 os respectivos valores médios anuais no período 2001–2006 naquelas duas 

estações, concluindo-se que: 

- Os valores médios de qualquer dos parâmetros a montante e a jusante da foz da ribeira de 

Oeiras não diferem significativamente, o que indicia uma muito reduzida influência daquela 

linha de água na qualidade da água do Guadiana;  

- Os sulfatos e os cloretos apresentaram uma evolução irregular em termos de médias anuais, 

tanto a montante como a jusante da foz da ribeira de Oeiras; 

- Os valores dos cloretos – média de 55 mg/l na estação de montante e de < 55 mg/l na 

estação de jusante, no período analisado – bem como os valores dos sulfatos – média de 44 

mg/l na estação de montante e de 46 mg/l na estação de jusante, no período analisado –

 situaram-se francamente abaixo do limite de 250 mg/l definido como objectivo de qualidade 

mínima das águas superficiais para esses parâmetros e foram muito inferiores aos valores 

médios de cerca de 405 mg/l de sulfatos e de 305 mg/l de cloretos em idêntico período na 

estação “Fonte Santa (ROL 22 D)” da SOMINCOR, no troço final da ribeira de Oeiras. 
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QUADRO 8.27 

Rio Guadiana próximo da foz da Ribeira de Oeiras – Valores médios 

anuais dos parâmetros de qualidade da água referenciados como problemáticos 

na Ribeira de Oeiras – 2001 a 2006 

SULFATOS 
(mg/l SO4) 

CLORETOS 
(mg/l Cl) 

COBRE TOTAL 
(mg/l Cu)  

Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante 

2001 50 50 49 <50 <0,027 <0,049 

2002 52 55 67 66 <0,020 <0,022 

2003 35 36 54 54 <0,020 <0,020 

2004 58 64 49 50 <0,02 <0,022 

2005 35 36 50 50 <0,021 <0,020 

2006 36 36 58 58 <0,020 <0,020 

Montante – estação “GUADIANA-AZENHAS”, a montante da foz da Ribeira de Oeiras 

Jusante – estação “GUADIANA-CONVENTO”, a jusante da foz da Ribeira de Oeiras 

FONTES DOS DADOS: SOMINCOR 

8.6.5.4 -  Síntese da situação 

- O Complexo Mineiro da SOMINCOR rejeita quatro tipos de efluentes líquidos, dos quais 

apenas um – o efluente industrial – é descarregado numa linha de água (ribeira de Oeiras, 

afluente do rio Guadiana) após tratamento intensivo numa ETAR com capacidade para 

600 m3/h; os rejeitados das lavarias (751,5 m3/h) e as águas residuais domésticas tratadas são 

descarregados numa “albufeira” de grandes dimensões – a Barragem de Rejeitados – donde 

são recirculados para o processo (o caudal de água recirculada representa 62 a 74% do total 

de água utilizada), sendo a água de drenagem da área industrial conduzida para cinco 

pequenas barragens de retenção e também aduzidas à Barragem de Rejeitados;  

- O efluente industrial tratado, para que existe licença de descarga, tem tido, nos últimos seis 

anos, concentrações sistematicamente significativas de azoto total (média de 20,9 mg/l N), 

bem como de sulfatos, nitratos e azoto amoniacal (médias aproximadas de 1 349 mg/l SO4, 

34 mg/l NO3 e de 5,4 mg/l N, respectivamente), sendo o pH de cerca de 8 e os níveis de 

metais correspondentes a substâncias perigosas muito pouco significativos; 

- Análises à água recirculada da Barragem de Rejeitados destacam concentrações muito 

elevadas de sulfatos (média de cerca de 2 300 mg/l SO4), presença significativa de matéria 

orgânica (CBO5 da ordem de 17 mg/l O2) e pH próximo de 9, nos últimos anos; 

- Linhas de água na envolvente da Barragem de Rejeitados – caso do barranco das Lajes – 

– acusam sistematicamente níveis elevados de sulfatos e cloretos e esporadicamente teores 

em cobre significativos; 
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- A ribeira de Oeiras, em todo o troço monitorizado de cerca de 40 km a jusante do local de 

descarga da SOMINCOR, revela a influência negativa dessa descarga sobretudo quanto aos 

sulfatos (com valores médios entre 400 e 950 mg/l SO4, nos últimos seis anos) e cloretos 

(com valores médios entre 200 e 280 mg/l Cl, nos últimos seis anos), acima do que é 

considerado aceitável em águas superficiais, ainda que com melhoria para jusante;  

- Além disso, durante a época seca, em todo aquele troço da ribeira de Oeiras, ocorrem 

esporadicamente valores excessivos dos teores em nitritos (máximos entre 0,033 a 1,259 

mg/l NO2) e em cobre solúvel (máximos entre 0,070 e 0,155 mg/l Cu), bem como de outros 

parâmetros (pH, SST, cloro livre, amoníaco), de acordo com dados dos últimos seis anos, 

que podem afectar as condições de vida de espécies piscícolas pouco exigentes para as quais 

esta linha de água está formalmente classificada;  

- Os valores de pH da ribeira de Oeiras naquele troço situam-se na zona alcalina (médias de 

7,4 a 7,8) e os teores em oxigénio dissolvido (embora, em média, sejam consideráveis) 

ocasionalmente são bastante baixos – da ordem de 40 a 60 % de saturação – na parte inicial 

do troço monitorizado a jusante da descarga da SOMINCOR; 

- A influência da qualidade da água da ribeira de Oeiras na qualidade da água do rio Guadiana 

quanto aos parâmetros mais problemáticos face às características do efluente da 

SOMINCOR (caso dos sulfatos e cloretos) não tem expressão relevante. 

8.7 -  QUALIDADE DO AR  

8.7.1 -  Considerações gerais 

É possível distinguir dois tipos de poluentes com base nas suas características e no modo como são 

gerados: poluentes primários e poluentes secundários. Os primeiros são emitidos directamente pelas 

fontes para a atmosfera, de que são exemplo os gases provenientes do tubo de escape de um 

determinado transporte ou de uma chaminé de uma fábrica (monóxido de carbono (CO), óxidos de 

azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) ou partículas em suspensão); os poluentes secundários são 

resultantes de reacções químicas que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns poluentes 

primários (são exemplos: o ozono troposférico (O3) ou os compostos orgânicos voláteis). 

A libertação de grandes quantidades de Gases com Efeito de Estufa (GEE), como o CO2, induz 

efeitos essencialmente negativos sobre os ecossistemas, a saúde humana e animal, as actividades 

económicas, como a agricultura ou as pescas, e os recursos hídricos. 

Por outro lado, existem outros poluentes que, usualmente, assumem importância em termos de 

qualidade do ar em zonas urbanas, cujas principais fontes e efeitos se apresentam no Quadro 8.28. 
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QUADRO 8.28 

Fontes e principais efeitos dos poluentes 

POLUENTE  FONTES EFEITOS 

Monóxido de carbono 
- tráfego (especialmente veículos sem catalisador) 
- unidade industriais 

- reduz a capacidade de transporte de oxigénio até às 
células; 

- afecta principalmente o sistema cardiovascular e o 
sistema nervoso; 

- ameaça para os doentes cardíacos e para os fetos;  
- concentrações elevadas ou exposições mais longas: 

efeitos irreversíveis. 

Dióxido de azoto 
- tráfego 
- sector industrial  (resultado da queima de 

combustíveis) 

- concentrações altas: problemas respiratórios 
(especialmente em crianças ou doentes com asma); 

- poluente acidificante – envolvido em fenómenos 
como as chuvas ácidas. 

Dióxido de enxofre 

- sector industrial  (especialmente refinarias, 
caldeiras queimando combustíveis com altos 
teores de enxofre – p.ex. fuelóleo, indústria 
química e pastas de papel) 

- concentrações altas: problemas no tracto respiratório 
(especialmente em grupos sensíveis); 

- poluente acidificante (contribuindo para fenómenos 
como as chuvas ácidas). 

Ozono  

- forma-se ao nível do solo como resultado de 
reacções químicas (na presença de luz solar) que 
se estabelecem entre alguns poluentes primários 
provenientes de: tráfego, indústrias, aterros 
sanitários, tintas e solventes, florestas,…) 

- poderoso oxidante o que afecta ecossistemas, 
materiais e saúde humana (dificuldades 
respiratórias); 

- principal constituinte do smog fotoquímico;  
- principal responsável por perdas agrícolas e danos 

na vegetação. 

Partículas 

- tráfego 
- sector industrial (cimenteiras, indústria química, 

refinarias, siderurgias, pastas de papel, 
extracção de madeiras,...) 

- obras de construção civil 
- processos agrícolas (ex. aragem dos solos) 

- agravam problemas respiratórios;  
- induzem o cancro; 
- responsáveis por morte prematura;  
- os efeitos sobre a saúde podem ocorrer mesmo 

quando as concentrações de partículas estão dentro 
dos valores permitidos por lei; 

- danificam património construído. 

Os factores mais importantes  no presente estudo, do ponto de vista da qualidade do ar, prendem-se 

com o funcionamento dos ventiladores, juntamente com a movimentação de máquinas e veículos 

dentro do recinto da mina, os quais geram a emissão de poeiras e gases de escape para a atmosfera. 

8.7.2 -  Indicadores de qualidade do ar 

A fim de dar resposta à necessidade de uma classificação simples e compreensível do estado da 

qualidade do ar, foi desenvolvido um índice de qualidade do ar- IQar- para poder traduzir a 

qualidade do ar, especialmente das aglomerações existentes no país, mas também de algumas áreas 

industriais e cidades. Este índice, além de dar resposta às obrigações legais neste âmbito, permite 

um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar. 

O índice de qualidade do ar é calculado a partir de valores médios de concentração dos seguintes 

poluentes: 

- Dióxido de azoto (NO2) – médias horárias; 

- Dióxido de enxofre (SO2) – médias horárias; 

- Ozono (O3) – médias horárias; 
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- Monóxido de carbono (CO) – médias de 8 horas consecutivas; 

- Partículas inaláveis (PM10) – média diária. 

Pelo facto do Projecto se encontrar relativamente próximo da área administrativa do Algarve, 

optou-se por considerar os dados relativos ao índice de qualidade do ar da CCDR Algarve. A 

estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da área de estudo é a estação de Cerro, 

no concelho de Alcoutim, a sensivelmente 38 km a SW de Neves–Corvo  

De facto, embora exista uma rede de estações de qualidade do ar pertencente à CCDR Alentejo, 

respectivamente nos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Alandroal, o seu afastamento 

relativamente ao Projecto (superior a 95 km), condiciona a sua utilização no que se refere aos dados 

provenientes dessas mesmas estações, em detrimento dos dados obtidos na estação do Cerro. 

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes 

medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados 

com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os poluentes com a 

concentração mais elevada os responsáveis pelo índice IQar. 

Diariamente, este índice é disponibilizado pelo Instituto do Ambiente com base em informação 

recolhida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.  

QUADRO 8.29 

Valores limite e valores guia expressos em µg/m3 

POLUENTE PERÍODO VALOR LIMITE 

Valor limite horário para protecção da saúde humana – 1 hora 
350 

(valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)(b) 

Valor limite diário para protecção da saúde humana – 24 horas 
125 

(valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil)(b) 
Valor limite para protecção dos ecossistemas (ano civil e  

período de Inverno) 
20 

(valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)(b) 

Dióxido de 
Enxofre 
(SO2) 

Limiar de alerta à população – 3 horas 500 (b) 

Valor limite diário para protecção da saúde humana (24 h) 
50 

(valor a não exceder mais de 33 vezes em cada ano civil)(b) 
Partículas em 

suspensão 
(PM10) Valor limite anual para protecção da saúde humana (ano civil) 40 (ano civil)(b) 

Ano 
200 

(Percentil 98 calculado a partir dos valores médios horários ou 
de períodos inferiores a uma hora obtidos durante o ano)(a) 

Valor limite horário para protecção da saúde humana (1 hora) 
200 

(valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)(b) 
Valor limite anual para protecção da saúde humana (ano civil) 40(b) 

Dióxido 
de Azoto 

(NO2) 

Valor limite anual para protecção dos ecossistemas 30(b) 
 Limiar de alerta à população – 3 horas 400(b) 

Monóxido 
de Carbono 

(CO) 

Valor limite para a protecção da saúde humana (máximo diário das 
médias de oito horas) 

10 000(b) 

Valor alvo para a protecção da saúde humana (valor máximo das 
médias octo-horárias) 

120 (a não exceder mais de 25 dias por ano)(c) 

Limiar de informação à população (1 hora) 180(c) 
Ozono 
(O3) 

Limiar de alerta à população (1 hora) 240(c) 
(a) Anexo I da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março                                     (b)     Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
(c) Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 
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O cálculo do índice numa determinada zona/aglomeração obriga à verificação das seguintes 

condições: 

- Deve existir pelo menos um monitor para os poluentes NO2, SO2, O3 e PM10 na 

zona/aglomeração para a qual se quer calcular o índice. Não é obrigatório a medição de CO 

para o cálculo do índice, no entanto, caso este seja medido, as concentrações são utilizadas 

para o cálculo. 

- A eficiência da medição tem de ser igual ou maior que 75%. 

O índice proposto pela CCDR-Algarve para o ano de 2005  varia de Muito Bom a Mau para cada 

poluente de acordo com a matriz de classificação seguidamente apresentada (Quadro 8.30). 

Independentemente de quaisquer factores de sinergia entre diferentes poluentes, o grau de 

degradação da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os 

diferentes poluentes considerados, pelo que o IQar é definido a partir do pior dos qualificativos 

entre os poluentes considerados. 

QUADRO 8.30 

Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto pela CCDR Algarve para 2005 

CO NO2 O3 PM10 SO2 POLUENTE EM CAUSA (µg/m³)/ 
/CLASSIFICAÇÃO Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10 000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8 500 9 999 250 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7 000 8 499 140 249 120 179 35 49 210 349 

Bom 5 000 6 999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4 999 0 99 0 59 0 19 0 139 

FONTE: Instituto do Ambiente (www.qualar.org) 

Na Figura 8.19 apresenta-se o histórico anual para 2005 deste índice para a Região do Algarve. Da 

análise desta figura verifica-se que, em termos anuais, o índice teve, no ano de 2005, classificação 

de bom em cerca de 75% dos dias, classificação de médio em 22% dos dias e de fraco em 2,5% dos 

dias. A classificação de mau apenas ocorreu num dia, correspondendo a sensivelmente 0,4% do 

total dos 277 dias medidos. 
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FIGURA 8.19 

Histórico anual do IQar para a região do Algarve relativo ao ano 2005 

8.7.3 -  Adaptação da classificação à alteração dos valores limite 

A legislação actualmente em vigor incorpora, já desde a Directiva-Quadro, uma característica que 

tem a ver com a alteração dos valores-limite ao longo do tempo, ou melhor, com a aplicação de uma 

margem de tolerância sobre o valor limite dos diferentes poluentes que permite aos 

Estados-Membro terem um período de adaptação aos novos valores. 

O índice foi concebido de modo a também ponderar esta margem de tolerância e a sua diminuição. 

Por isso desde o início da aplicação da nova legislação (1999), a classificação do índice adapta-se 

todos os anos até 2005 ou 2010, altura em que deixa de existir margem de tolerância e em que o 

valor limite fica fixo (Figura 8.20). 

No Quadro 8.31 é possível ainda observar como serão as classes de classificação para o ano de 2010 

(ano em que ficam inalteráveis os valores-limite, dado que já não haverá para os poluentes em causa 

qualquer margem de tolerância), sendo que para os anos entre 1999 e 2010 serão situações 

intermédias em termos de concentrações. 
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FIGURA 8.20 

Evolução das margens de tolerância e dos valores–limite legislados, segundo o novo normativo legal 

(FONTE: Instituto do Ambiente – www.qualar.org) 

QUADRO 8.31 

Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto pela CCDR Algarve (exemplo para 2010) 

CO 8H NO2 O3 PM10 SO2 POLUENTE EM CAUSA/ 
/CLASSIFICAÇÃO Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 

FONTE: Instituto do Ambiente (www.qualar.org) 

8.7.4 -  Caracterização da zona envolvente do projecto 

A fim de caracterizar a zona envolvente do projecto, no que respeita à qualidade do ar ambiente, 

procedeu-se à análise dos dados disponibilizados na Base de Dados de Qualidade do Ar, no que 

respeita às concentrações dos poluentes NO2, SO2, O3 e partículas (PM10) para o ano de 2005.  

Tendo em conta que na área de estudo considerada não existe nenhuma estação de medição de 

qualidade do ar, foi considerada como mais representativa para a caracterização da qualidade do ar 

local, a Estação de Cerro, na medida em que geograficamente esta é a que se situa mais perto. Esta 

estação fica localizada na Freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim. 
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8.7.4.1 -  Análise da concentração de poluentes medidos na estação de Cerro 

No Quadro 8.32 apresentam-se os dados estatísticos para 2005 relativos à estação de Cerro. 

QUADRO 8.32 

Estatística dos poluentes medidos no ano de 2005 

(FONTE: Instituto do Ambiente – www.qualar.org) 

VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA) 

Estação de Cerro 

PARÂMETRO 

POLUENTE 

PM10 SO2 NO2 O3 

Dados Validados (n.º) 8 504 5 255 7 828 8 063 

Média (µg/m³) 20,0 2,1 2,8 83,8 

Máximo (µg/m³) 343,4 162,0 20,1 174,5 

Eficiência (%) 97,1 60,0% 89,4% 92,0% 

 

No que se refere ao dióxido de enxofre SO2, apresenta-se no Quadro 8.33 a comparação dos 

valores obtidos para 2005 com a legislação em vigor. 

Como se pode verificar da análise dos dados disponíveis, os valores limite para o SO2, 

nomeadamente no que respeita ao limiar de alerta e protecção da saúde humana base horária 

(Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril) nunca são excedidos. Quanto à protecção da saúde 

humana, base diária, tendo em conta o limite definido no mesmo Decreto-Lei, este também nunca é 

excedido.  

Em relação ao dióxido de azoto, os respectivos dados apresentam-se no Quadro 8.34. 

QUADRO 8.33 

Concentrações de SO2 para 2005 na estação de Cerro 

e comparação com a legislação em vigor 

Limiar de Alerta 
(Decreto-lei n.º 111/2002) 

Valor 
(µg/m³) 

Número de 
Excedências 

Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas) 500 0 
 

Protecção da Saúde Humana: Base Horária 
(Decreto-lei n.º 111/2002)     

Valor 
(µg/m³) 

Excedências Permitidas 
(horas) 

N.º Excedências 
(horas) 

  VL + MT 350 24 0 
LEGENDA: 

VL – Valor limite: 350 µg/m³. 
MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (90 µg/m³ no ano 2002 e 0 µg/m³ no ano 2005). 

 

Protecção da Saúde Humana: Base Diária 
(Decreto-lei n.º 111/2002) 

Valor 
(µg/m³) 

Excedências Permitidas 
(dias) 

N.º Excedências 
(dias) 

Valor limite 125 3 0 
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FONTE: Instituto do Ambiente -www.qualar.org 

QUADRO 8.34 

Concentrações de NO2 para 2005 na estação de Cerro e comparação com a legislação em vigor 

Limiar de Alerta 
(Decreto-lei n.º 111/2002) 

Valor 
(µg/m³) 

Número de 
Excedências 

Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas) 400 0 
 

Protecção da Saúde Humana: Base Horária 
(Decreto-lei n.º 111/2002)     

Valor 
(µg/m³) 

Excedências Permitidas 
(horas) 

N.º Excedências 
(horas) 

  VL + MT 250 18 0 
LEGENDA: 

VL – Valor limite: 200 µg/m³. 
MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (80 µg/m³ no ano 2002 e 0 µg/m³ no ano 2010). 

 

Protecção da Saúde Humana: Base Anual 
(Portaria n.º 286/93) 

Valor 
(µg/m³) 

Valor Obtido 
(µg/m³) 

Valor limite (percentil 98)(*) 200 10 
(*) calculado a partir dos valores obtidos durante o ano. 

 

Protecção da Saúde Humana: Base Anual 
(Decreto-lei n.º 111/2002) 

Valor 
(µg/m³) 

Valor Obtido 
(µg/m³) 

  VL + MT 50 2,8 
LEGENDA: 

VL – Valor limite: 40 µg/m³. 
MT – Margem de tolerância: variável de acordo com o ano (16 µg/m³ no ano 2002 e 0 µg/m³ no ano 2010). 

FONTE: Instituto do Ambiente – www.qualar.org 

Da análise do Quadro 8.34 constata-se que, à semelhança do que acontece para o SO2, os valores 

limite do limiar de alerta de protecção da saúde humana estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002 

nunca são ultrapassados. O percentil 98, tal como definido na Portaria n.º 286/93, corresponde a 

38% do limite definido o que, apesar de não constituir um incumprimento à legislação, já evidencia 

alguma importância relativa deste poluente na zona em causa. 

No Quadro 8.35 apresentam-se os dados para o monóxido de carbono, verificando-se que o valor 

limite definido na legislação não é ultrapassado. 

QUADRO 8.35 

Concentrações de monóxido de carbono para 2004 na estação de Cerro 

e comparação com a legislação em vigor 

Protecção da Saúde Humana: Valor máximo 
diário das médias octo-horárias(b) 

(Decreto-lei n.º 111/2002) 

Valor 
(mg/m³) 

Número de Excedências 
(dias) 

Valor limite 10 0(c) 

(b) mediana octo-horárias. 
(c) número de dias em que se verificou excedência ao valor-limite. 

FONTE: Instituto do Ambiente – www.qualar.org 
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No Quadro 8.36 apresentam-se os dados para o ozono. 

QUADRO 8.36 

Concentrações de ozono para 2005 na estação de Cerro 

e comparação com a legislação em vigor 

Protecção da Saúde Humana: Base Horária 
(Decreto-Lei 320/2003, de 20 de Dezembro)     

Valor 
(µg/m³) 

Número de 
Excedências 

Limiar de alerta à população (1 hora) 240 0 

Limiar de informação à população (1 hora) 180 0 
 

Protecção da Saúde Humana: Base Octo-Horária 
(Decreto-Lei 320/2003, de 20 de Dezembro)    

Valor 
(µg/m³) 

Excedências Permitidas 
(horas) 

N.º Excedências 
(horas) 

Valor-Alvo 120 25(b) 61(c) 
(b) a não exceder mais de 25 dias por ano. 
(c) número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedência ao valor-alvo (120 µg/m³). 

No que se refere ao ozono, não se verificaram excedências do limiar de informação à população. No 

entanto, ocorreram 61 excedências do valor alvo. Estes dados indiciam já algumas preocupações no 

que se refere a este poluente. 

Em síntese, no que se refere aos elementos analisados para esta estação, constata-se que a qualidade 

do ar é, na generalidade, boa, ocorrendo alguns problemas com as concentrações de ozono. 

8.7.4.2 -  Caracterização da qualidade do ar com base na monitorização efectuada no 
Complexo Mineiro 

Ao nível da qualidade do ar, a SOMINCOR tem levado a cabo, desde 1999, um programa de 

monitorização de partículas em suspensão junto das localidades de A-do-Corvo, Senhora da Graça 

de Padrões e A-do-Neves. 

No Gráfico 1 é possível observar, de 1999 até Dezembro de 2004, a variação das concentrações de 

Partículas em Suspensão Totais, para cada um dos pontos de amostragem, segundo os limites 

estabelecidos na Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 

No Gráfico 2 observa-se a variação das concentrações de PM10 para cada um dos pontos de 

amostragem, segundo os limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, de 

Janeiro de 2005 até Dezembro de 2006. 

Refira-se que o sistema de ventilação da Mina de Neves–Corvo é excluído do âmbito de aplicação 

do Decreto-Lei n.º 78/2004 de 3 de Abril, o qual estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos 

apropriados à garantia da protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e 
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obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis 

aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações (Anexo 7.1). 
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GRÁFICO 1 

Variação da concentração de partículas em suspensão totais 
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GRÁFICO 2 

Variação das concentrações de PM10 

Da análise dos Gráficos apresentados é possível observar uma melhoria significativa nos dois 

últimos anos, existindo apenas alguns picos acima do limite dos 50 µg/m3, registados na sua 

totalidade na localidade de A-do-Neves. 

8.7.4.3 -  Avaliação da qualidade do ar através da utilização da biodiversidade de líquenes 

Com o objectivo de avaliar a qualidade do ar na área envolvente da mina de Neves–Corvo, 

nomeadamente ao nível do impacte espacial da deposição de poeiras atmosféricas na área industrial 

da mina, a SOMINCOR procedeu à elaboração de um estudo (monitorização) com base na 

utilização da biodiversidade de líquenes. 

A metodologia adoptada, resultados e principais conclusões retiradas da referida monitorização, 

pode ser consultada no Anexo 7.2 do presente estudo. 

A mina de Neves–Corvo tem um impacte na qualidade de ar centrado em redor da área de 

exploração, sendo que o impacte se estende preferencialmente na direcção este e sudeste. As 

alterações da qualidade do ar podem ser verificadas no máximo até cerca de 3 a 4 km além dos 

limites da área de exploração através do indicador da qualidade do ar mais sensível, o Número Total 

de Espécies Fruticulosas e até cerca de 1,5 a 2 km quando medida pelo indicador Número Total de 

Espécies. 

No que respeita à alteração da qualidade do ar em zonas povoadas, podemos verificar que com a 

excepção da povoação de Senhora da Graça de Padrões (que se localiza numa zona intermédia de 

degradação da qualidade do ar), nenhuma povoação está localizada nas zonas de impacte. 

8.8 -  AMBIENTE SONORO 

8.8.1 -  Caracterização do quadro acústico de referência na zona de intervenção 

8.8.1.1 -  Equipamento utilizado e condições de medição 

O equipamento de medida utilizado nos levantamentos acústicos efectuados constou de um 

sonómetro integrador de precisão digital Brüel & Kjær modelo 2260, equipado com um microfone 

Brüel & Kjær modelo 4189. 

O sistema de medida, de modelo oficialmente homologado pelo IPQ e verificado pelo Laboratório 

de Metrologia Acústica do ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade, foi alvo de aferição do seu 
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estado de calibração em campo, antes das medições, com um calibrador Brüel & Kjær modelo 

4231. 

Todas as medições para os levantamentos acústicos realizadas foram efectuadas em conformidade 

com o disposto na normalização portuguesa aplicável sendo de referir, nomeadamente, a Norma 

Portuguesa NP – 1730, sob o título “Acústica – Descrição e Medição do Ruído Ambiente”. 

Todas as medições foram efectuadas com o sonómetro montado num tripé a 1,50 m de altura acima 

do solo para assegurar a estabilidade do sistema. O microfone foi dotado de protector de vento. 

As medições acústicas foram efectuadas nos dias 22 e 23 de Março de 2007 e tiveram lugar durante 

os três períodos de referência, estabelecidos no RGR. A duração de cada medição foi ajustada a que 

o tempo de integração fosse considerado representativo da situação actual, face às características 

do(s) sinal(is) acústico(s), do ambiente a caracterizar. 

Para a presente avaliação acústica, dado os condicionalismos temporais inerentes à elaboração de 

um estudo desta natureza, considerou-se que o levantamento acústico efectuado visa a determinação 

do parâmetro indicador de ruído Lden, tendo por base os níveis sonoros médios de longa duração 

estabelecidos para cada período de referência, considerando-os representativos de um ano. 

Durante os períodos em que as medições tiveram lugar, as condições climatéricas observadas foram 

de tempo húmido, com o céu limpo, onde a acção do vento se fez sentir apenas nos pontos de 

medição situados a cotas mais altas. 

O parâmetro de medida registado nas medições foi o parâmetro energético LAeq, por definição 

ponderado pela malha “A”. Foram ainda registados os parâmetros estatísticos L50 e L95, para apoio à 

avaliação acústica. 

8.8.1.2 -   Caracterização da situação de referência 

O complexo mineiro da SOMINCOR localiza-se numa área caracterizada por baixas densidades 

populacionais, onde se verifica a existência de uma grande dispersão de núcleos urbanos e com 

vastas áreas de ocupação agrícola, florestal ou de matos.  

Foram realizadas medições em oito pontos na proximidade de potenciais receptores sensíveis. Este 

levantamento acústico surge da necessidade de caracterizar o quadro acústico de referência na área 

de intervenção do Projecto e de caracterizar os principais impactes junto dos receptores sensíveis, 

de modo a minimizar a sua afectação. 

A definição dos locais de amostragem teve por base os principais aglomerados urbanos e 

edificações isoladas que se encontram no interior da área de estudo, e que possam, pela sua 
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proximidade ao Projecto, ver o seu quadro acústico de referência condicionado pelo funcionamento 

do mesmo. 

Considera-se como receptor sensível, uma edificação para uso habitacional ou edificações com uso 

social, nomeadamente, hospitais e outras unidades de cuidados de saúde, escolas, creches, espaços 

de lazer e outros equipamentos colectivos utilizados pelas populações como locais de recolhimento. 

Na Figura 8.21 apresenta-se a localização dos pontos de medição, bem como os principais 

receptores sensíveis considerados, à escala 1/25 000. 

Os pontos de medição 1, 2 e 3 foram caracterizados no âmbito da avaliação acústica a efectuar para 

o Projecto da Pasta, tendo os restantes pontos de medição sido seleccionados com vista à avaliação 

acústica dos Projectos das lavarias de cobre e zinco. 

No Quadro 8.37 apresentam-se os resultados do levantamento para a caracterização acústica geral 

do meio ambiente exterior na zona de intervenção do Projecto. 

O quadro acústico de referência na área de estudo encontra-se condicionado na sua generalidade 

pelo funcionamento do complexo mineiro da SOMINCOR, de tal modo, que dada a ausência de 

outras fontes de ruído igualmente condicionadoras do ambiente sonoro e a laboração em contínuo 

da unidade industrial, as variações registadas entre os vários pontos de medição ao longo dos três 

períodos de referência são pouco significativas. 

Apesar de não ser constante, o ruído gerado pelo transporte ferroviário de minério proveniente da 

unidade industrial condiciona igualmente o quadro acústico, embora pontualmente, fazendo-se 

sentir o seu efeito com maior intensidade na localidade de Monte dos Mestres. 

De referir ainda, a presença de ruídos com origem em actividades agrícolas, principalmente a norte 

da Barragem do Cerro do Lobo. 

Nos principais aglomerados urbanos, nomeadamente A-do-Neves, A-do-Corvo e Senhora da Graça, 

não se observa a presença de fontes de ruído significativas e condicionadoras do quadro acústico de 

referência. 

Ao nível do complexo mineiro, os principais focos de ruído estão associados ao funcionamento das 

chaminés de ventilação e dos equipamentos presentes nas lavarias de zinco e cobre. 

Os pontos de medição 4, 5, 6, 7 e 8 encontram-se expostos aos níveis de ruído gerados pela 

complexo mineiro, sendo que o receptor localizado junto do ponto de medição 7, por se localizar 

muito próximo de uma chaminé e da lavaria de zinco, é o que apresenta níveis de LAeq superiores a 

55 dB(A) para os três períodos de referência. 
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Dos pontos atrás referidos, apenas o ponto 8, localizado em A-do-Corvo, regista níveis de LAeq 

inferiores a 45 dB(A) para os três períodos de referência. 

Os pontos de medição 1, 2 e 3 não se encontram expostos ao ruído gerado pelo complexo mineiro 

sendo que, para além dos ruídos naturais, apenas algumas actividades agrícolas condicionam 

pontualmente o quadro acústico. Os níveis de LAeq não excedem igualmente os 45 dB(A). 

É apenas nestes pontos de medição que se verifica uma maior variação dos níveis de LAeq entre o 

período diurno, o período do entardecer e o período nocturno, resultante da não afectação do quadro 

acústico de referência pelo funcionamento da SOMINCOR. Refira-se que, dado o enquadramento e 

natureza da zona onde foi efectuado o levantamento acústico, os níveis de LAeq entre o período do 

entardecer e o período nocturno são na sua generalidade idênticos, variando muito pouco. 

8.9 -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.9.1 -  Considerações gerais 

A indústria extractiva caracteriza-se pela produção de grandes quantidades de resíduos, alguns dos 

quais classificados como perigosos. 

O Complexo Mineiro de Neves–Corvo não foge à regra e produz, em grande escala, resíduos 

perigosos – rejeitados das lavarias – e resíduos não perigosos – escombro. 

A SOMINCOR dispõe de um sistema eficaz de gestão de resíduos e monitoriza periodicamente os 

resíduos produzidos no Complexo Mineiro, procedendo ao seu registo, armazenamento e posterior 

envio para entidades devidamente licenciadas para procederem à sua valorização e/ou ao seu 

tratamento e destino final. 

Após a sua saída das áreas de responsabilidade da SOMINCOR não é feita qualquer monitorização 

aos resíduos, sendo o seu destino adequado assegurado por entidades licenciadas para o efeito. Tal 

deve-se ao facto de, de uma forma geral, todos os resíduos produzidos na SOMINCOR constituírem 

fracções bem caracterizadas, destinadas essencialmente a operações de valorização que, como tal, 

não carecem de monitorização. 

O transporte de resíduos a partir das instalações da SOMINCOR é frequentemente assegurado pelo 

respectivo destinatário (o qual consta da lista de operadores de gestão de resíduos não urbanos 

publicada pelo Instituto de Resíduos). No caso de recurso a transportadores por conta de outrem, as 

respectivas licenças de transporte de mercadorias são também solicitadas. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 293/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

FIGURA 8.21 – Localização dos pontos de medição do ruído 
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QUADRO 8.37 

Levantamento acústico 

PERÍODO DIURNO PERÍODO ENTARDECER PERÍODO NOCTURNO 
PONTO FOTOGRAFIAGRAFIA 

LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 

1 

 
Localidade da Caiada 

40,7 36,2 28,6 28,5 23,8 20,4 29,1 25,8 23,4 

2 

 
Caiada 

43,5 39,4 29,0 28,8 23,8 20,2 29,8 23,7 21,0 

3 

 
Herdade do Pereiro 

43,1 37,2 31,2 27,1 22,6 20,8 29,3 25,6 23,9 

4 

 
Monte do Zambujal 

da Forca 

50,0 49,6 46,4 53,1 52,6 50,8 55,1 54,0 51,4 

5 

 
Igreja de Povoação de 
Senhora da Graça de 

Padrões 

47,6 46,4 43,2 47,8 46,8 44,2 45,5 43,9 42,4 
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QUADRO 8.37 

Levantamento acústico (cont.) 

PERÍODO DIURNO PERÍODO ENTARDECER PERÍODO NOCTURNO 
PONTO FOTOGRAFIAGRAFIA 

LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 

6 

 
Localidade de A-do-Neves 

47,0 44,4 41,4 45,1 44,2 41,6 48,1 46,6 43,2 

7 

 
Monte da Horta do Fialho 

57,9 57,6 56,0 59,2 58,3 56,5 58,9 58,0 57,2 

8 

 
Localidade de A-do-Corvo 

41,9 36,6 33,2 41,5 40,8 38,6 42,2 41,2 39,7 

De acordo com o disposto no Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 544/99, de 13 de Dezembro, a 

SOMINCOR instruiu a 11 de Março de 2002 o pedido de licenciamento dos aterros associados à 

actividade mineira, nomeadamente as escombreiras e a Barragem de Rejeitados. Dada a ausência de 

resposta da entidade licenciadora no prazo de 90 dias, foi assumido o deferimento do referido 

pedido de licenciamento, considerando o disposto no n.º 5 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 544/99, 

de 13 de Dezembro. Posteriormente foi pedida emissão da respectiva licença. 

Os aterros de escombreiras (ocupando uma área à superfície de 8 863 m2) e a Barragem de 

Rejeitados (com uma capacidade para 4 630t/dia), estando licenciados pelo Decreto-Lei n.º 544/99, 

de 13 de Dezembro – Aterro de Resíduos da Actividade Mineira – assumem-se excluídos do 

Decreto- 

-Lei n.º 152/2002 de 23 de Maio. 

As escombreiras recebem os materiais resultantes dos processos de desmonte da Mina. A deposição 

dos materiais do desmonte é efectuada de acordo com um planeamento e é controlada a sua 
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estabilidade. O escombro acumulado nas escombreiras destina-se a ser utilizado como matéria-

prima para o processo de fecho da mina. 

A Barragem de Rejeitados, também conhecida como Barragem do Cerro do Lobo (BCL), com cerca 

de 200 ha de espelho de água, destina-se à deposição dos rejeitados resultantes do processo de trata-

mento dos minérios efectuado nas lavarias de Cobre e do Zinco, das lamas de tratamento de água da 

mina e ainda das águas residuais. Situa-se a cerca de 3 km a SE do complexo mineiro, na 

propriedade denominada Monte Branco, propriedade da SOMINCOR com uma área de 365,6 ha 

(Fotografia 17). 

 

FOTOGRAFIA 17 

Barragem de Rejeitados 

Trata-se de um aterro de resíduos mineiros, licenciado de acordo com o Decreto-Lei n.º 544/99, 

concebido em forma de barragem, para facilidade de deposição dos resíduos e minimização de 

impactes ambientais e com possibilidade de reutilização da água superficial. A barragem foi 

construída em 4 fases, concluídas em 1988, 1990, 1993 e 2005 para as altitudes 244 m, 248 m, 

252 m e 255 m, respectivamente. 

A Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo é, pelas suas dimensões, classificada como uma 

grande barragem, pelo que a sua monitorização, nos aspectos hidráulico, estrutural e ambiental, tem 

de dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 11/90, de 6 de Janeiro – de Regulamento de 

Segurança de Barragens (RSB) – e às Portarias n.º 846/93, de 1 de Setembro – Normas de Projecto 

de Barragens (NPB) – e n.º 847/93, de 10 de Setembro – Normas de Observação e de Inspecção de 

Barragens (NOIB). 

O Plano de Observação da Barragem, desenvolvido segundo as disposições regulamentares acima 

referidas, prevê a realização de inspecções visuais (de rotina, de especialidade e de carácter 

excepcional) e a medição de várias grandezas, nomeadamente deslocamentos superficiais, 
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deslocamentos internos, caudais de infiltração, tensões neutras, níveis (fase sólida e fase líquida) da 

albufeira, precipitação, evaporação, caudais de polpa e de água recirculada e tonelagem de 

rejeitados. A periodicidade destas observações depende da fase (construção, primeiros cinco anos 

ou período posterior) em que a obra se encontra e varia de diária a anual. 

As inspecções visuais de especialidade são feitas por entidades externas, nomeadamente o 

projectista da barragem e o consultor para as barragens, sempre em conjunto com o Técnico 

Responsável pela Exploração da Barragem e são sempre acompanhadas de um relatório de 

observação.  

As inspecções visuais de carácter excepcional deverão ocorrer após uma situação anómala e serão 

realizadas pela equipa anterior e ainda pela Autoridade competente – Instituto da Água (INAG) e 

pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

O LNEC, por solicitação da SOMINCOR, poderá proceder a visitas e à elaboração de relatórios de 

observação, com periodicidade quinquenal. 

A Barragem do Cerro do Lobo dispõe ainda de um Plano de Emergência Interno e de um Estudo 

das Condições de Propagação das Ondas de Cheia devidas a rotura do Corpo Principal da Barragem 

ou de qualquer das suas Portelas. 

8.9.2 -  Caracterização do actual sistema de gestão de resíduos 

A SOMINCOR desenvolveu desde o início da sua actividade processos de reutilização dos resíduos, 

escombro e rejeitados cuja gestão é a actividade PCIP8 da empresa, sendo estes reutilizados no 

enchimento da mina. 

Relativamente ao escombro, a maior quantidade produzida nos trabalhos subterrâneos é desde logo 

reutilizada no enchimento das frentes de trabalho adjacentes. Só sendo retiradas para a superfície, 

para armazenamento temporário no aterro–escombreira, as quantidades excedentes, não passíveis de 

reutilização imediata. 

Os rejeitados foram inicialmente utilizados no processo de enchimento hidráulico Backfill em 

quantidades de cerca de 2%, procedimento que se continua a utilizar.  

Posteriormente foi efectuado investimento em nova tecnologia denominada de Pastfill que permite 

a reutilização de cerca de 20% dos rejeitados. 

                                                 
8 PCIP – Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (Decreto-Lei 294/200, de 21 de Agosto) 
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Aos restantes resíduos aplicam-se processos de separação selectiva, sempre que possível na origem, 

de forma a serem enviados para reutilização ou reciclagem. 

Sempre que possível são estudados com os fornecedores procedimentos que possibilitem a 

reutilização das embalagens, metodologia aplicada com êxito relativamente à maioria dos produtos 

químicos do processo das lavarias, que deixaram de ser transportados em bidões metálicos de  

200 litros, recicláveis mas não reutilizáveis, substituídos por contentores de 1 m3 reutilizáveis. 

A SOMINCOR estudou a aplicação de uma MTD (Melhor Tecnologia Disponível) para a deposição 

dos rejeitados sobre a forma de pasta, projecto este que se encontra em análise neste EIA e que virá 

a alterar a actual forma de deposição destes resíduos de subaquática para sub-aérea, apresentando 

como vantagem o início do encerramento do fecho do aterro durante a fase de operação e não só no 

fim da vida da Mina. 

Esta metodologia foi proposta como tecnologia emergente à Comissão Consultiva para a prevenção 

e Controlo Integrado de Poluição, que a enviou para European IPPC Bureau. 

A SOMINCOR – Mina de Neves–Corvo garante e cumpre todos os requisitos de segurança para a 

saúde humana e ambiente, controlando e monitorizando, com detalhe, todos as componentes 

ambientais. As características dos resíduos mineiros dependerão do tipo de mineral explorado no 

momento e substâncias químicas utilizadas na sua extracção. Apenas em casos extremos (ex: rotura, 

precipitação anormal) se poderão registar impactes ambientais decorrentes da sua produção. 

Para além das medidas de monitorização previstas, em cada ano, no programa de monitorização 

anual, nomeadamente a monitorização da Barragem do Cerro do Lobo (Barragem de Rejeitados), 

conforme programa de controlo proposto ao INAG, são também realizadas auditorias periódicas por 

técnicos especialistas (correspondendo a uma BAT, de acordo com o Reference Document on Best 

Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities de Julho de 

2004 do European IPPC Bureau). 

A SOMINCOR procede ainda ao controlo das quantidades de resíduos expedidas para o exterior 

que são registadas nos respectivos Mapas Anuais de Registo de Resíduos Industriais e entregues à 

CCDR Alentejo. 

8.9.3 -  Resíduos perigosos 

8.9.3.1 -  Identificação e caracterização qualitativa e quantitativa 

No Quadro 8.38 identificam-se e caracterizam-se os resíduos perigosos gerados no Complexo 

Mineiro de Neves–Corvo. 
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A classificação dos resíduos foi efectuada nos termos da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que 

aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER).  

QUADRO 8.38 

Identificação e caracterização dos resíduos perigosos 

gerados no Complexo Mineiro de Neves–Corvo 

CÓDIGO 
LER(1) 

DESCRIÇÃO ORIGEM 
QUANTIDADE 

em 2006 

01 03 04* 
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da 

transformação de sulfuretos 
Lavarias do cobre e zinco 1 760 528 ton 

06 01 04* 
Ácido Fosfórico resultante de um reagente da lavaria de 

Estanho  
(deixou de ser utilizado no final de 2006) 

Lavaria de estanho 9 220 kg 

09 01 01*  
09 01 04* 

Banhos de revelação e activação de base aquosa –
 Resíduos de fixação –  líquidos de revelação de películas 

de radiologia 
Posto Médico 98,4 kg 

13 02 05* 
Óleos minerais não clorados de motores, transmisssões e 

lubrificação 
Oficinas 40 800 lts 

13 08 99* Massas lubrificantes Oficinas 12 040 kg 

14 06 03* 
Resíduos de solventes – outros solventes e mistura de 

solventes 
Operações de manutenção 3 777 lts 

15 01 11* Embalagens de aerossóis Mina 70 kg 

15 02 02* Materiais filtrantes e panos de limpeza  Toda a instalação 5 370 kg 

16 01 07* Filtros de óleo Oficinas 740 kg 

16 02 15* 
Resíduos de componentes eléctricos e electrónicos 

(fontes radioactivas) 
Controlo de processo – lavarias 49 unidades 

16 05 04* 
Gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), 
contendo substâncias perigosas – Extintores de halon 

Extintores 2 110 kg 

16 05 07* 
Produtos químicos inorgânicos de laboratório, contendo 

ou compostos por substâncias perigosas 
Laboratório 840 kg 

16 05 08* 
Produtos químicos orgânicos de laboratório fora de uso, 

contendo ou compostos por substâncias perigosas 
Laboratório 1 020 kg 

16 06 01* Baterias Usadas  Oficinas 
731 Unidades 

8 122 kg 

18 01 03*  
18 02 02 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a 
requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 

infecções – Resíduos Hospitalares do Grupo III 
Posto Médico 45,8 kg 

19 08 13* 
Lamas de outros tratamentos de águas residuais 

industriais contendo substâncias perigosas 
Estação de Tratamento de Águas 

Industriais 
1 150 ton 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes Toda a instalação 288 kg 

(1) Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 

O principal resíduo resultante do processo de concentração de minério nas lavarias é constituído 

pelos rejeitados, cuja composição química é apresentada no Quadro 8.39. Trata-se de um material 

bastante fino, de granulometria inferior a 100 µ e com d80 da ordem dos 30 µ a 40 µ. 

A composição mineralógica média dos rejeitados “standard”, produzidos em Neves–Corvo, 

resultantes da concentração de minerais ricos em cobre e é apresentada no Quadro 8.40. 
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QUADRO 8.39 

Composição química dos rejeitados. Principais elementos 

VALORES ESTIMADOS NO PLANO DE TRABALHOS  
PARA O ANO 2006 

PARÂMETRO 

MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 

VALORES REAIS  
OBTIDOS EM 

ANÁLISES 

REALIZADAS EM 

2006 

Cu (%) 0,78 0,66 0,88 0,63 

Pb (%) 0,17 0,14 0,22 0,30 

Zn (%) 0,83 0,68 1,05 1,03 

S (%) 25 20 42 25,1 

Fe (%) 20 16 35 27,1 

Sn (%) 0,61 0,54 0,71 0,24 

As (p.p.m.) 5 065 4 244 5 743 4969 

Sb (p.p.m.) 592 498 680 478 

Bi (p.p.m.) 100 70 150 74 

Ag (p.p.m.) 30 15 50 30 

Hg (p.p.m.) 10 5 20 26 

QUADRO 8.40 

Composição mineralógica média dos rejeitados 

MINERALOGIA % EM PESO COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Pirite 84,0 – 90,0 Fe S2 

Arsenopirite 3,0 – 7,0 Fe As S 

Calcopirite 1,5 – 2,5 Cu Fe S2 

Esfalerite 1,0 – 2,5 (Zn, Fe) S 

Tetraedrite-Tenantite 1,0 – 2,0 (Cu, Fe)12 (Sb, As)4 S13 

Gangas não metálicas 8,0 – 12,0 - 

Outros 1,0 – 2,0 - 

A percentagem em peso média dos diferentes minerais e dos principais tipos de partículas, que se 

observam nestes produtos, é apresentada no Quadro 8.41. 

No Quadro 8.42 apresenta-se a evolução da produção do total de rejeitados produzidos nas lavarias 

de cobre e zinco e, nos anos anteriores a 2006 também na lavaria de estanho, resultantes do 

tratamento dos minérios MC, MH, MS, MZ, MCZ, RT E MT. 
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QUADRO 8.41 

Minerais e principais tipos de partículas presentes nos rejeitados 

TIPO DE PARTÍCULAS % EM PESO 

Calcopirite Livre 0,6 

Pirite Livre 84,0 

Arsenopirite Livre 2,0 

Esfalerite Livre 0,6 

Tetraedrite – Tenantite Livre 0,4 

Gangas não metálicas 6,0 

Calcopirite + Pirite 5,0 

Calcopirite + Esfalerite 0,6 

Calcopirite + (Tetraedrite – Tenantite) 0,2 

Restantes 0,6 

QUADRO 8.42 

Evolução da produção de rejeitados nas lavarias – 1988 a 2007 

Minérios MC, MH, MS, MZ, MCZ, RT e MT 

ANO TOTAL DE REJEITADOS – VALORES REAIS (ton) 

1988 40 596 

1989 594 671 

1990 862 129 

1991 949 008 

1992 1 005 635 

1993 1 094 475 

1994 1 125 987 

1995 1 322 005 

1996 1 466 821 

1997 1 449 648 

1998 1 815 325 

1999 1 792 168 

2000 1 367 603 

2001 1 674 323 

2002 1 435 922 

2003 1 370 555 

2004 1 500 685 

2005 1 689 760 

2006 1 760 528 

2007 1 925 078* 

Total 26 242 922 

* Estimativa do Plano de Trabalhos de 2007 

Para minimização do volume de rejeitados depositado na Barragem é promovida a sua utilização na 

operação de enchimento das frentes. O volume de rejeitado usado no enchimento é função das 

especificações técnicas deste material. No caso do enchimento hidráulico são utilizados rejeitados, 
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numa proporção de aproximadamente 3% de rejeitados, 93% de areia e 3% de cimento, à qual se 

adiciona água de forma a obter 75% de sólidos. No enchimento do tipo pasta é utilizada a fracção 

grosseira, obtida por ciclonagem dos rejeitados (pode utilizar-se uma percentagem de 100% de 

rejeitados), com uma percentagem de sólidos em peso de 80%, conferindo a esta mistura uma 

consistência pastosa onde não existe fase líquida livre. 

No enchimento hidráulico o pH da água é elevado (cerca de 11), devido à adição de cimento, não 

havendo solubilização de metais. No enchimento tipo pasta o escoamento de água a partir deste 

material é praticamente nulo (não há drenagem de água do desmonte) dado não existir fase líquida 

livre, sendo a sua permeabilidade muito reduzida. Uma vez que a presença de água e oxigénio são 

os factores determinantes da geração de água ácida a partir deste tipo de materiais, a baixa 

permeabilidade associada aos métodos de enchimento em análise e a reduzida taxa de difusão de 

oxigénio através deste material permite uma eficaz minimização da sua oxidação. 

8.9.3.2 -  Armazenamento temporário 

Com excepção dos rejeitados, solventes e resíduos hospitalares, os restantes resíduos perigosos são 

recolhidos selectivamente, nas áreas onde são produzidos, e entregues para armazenamento 

temporário no parque de resíduos industriais da empresa. Neste parque salienta-se a existência de 

uma plataforma pavimentada para armazenamento temporário de contentores de massa lubrificante 

usada, com um sistema de drenagem associado para prevenção da contaminação do solo em caso de 

derrame. Este sistema de drenagem está ligado ao sistema de drenagem de água contaminada da 

área industrial. 

Os óleos usados são armazenados num reservatório metálico, com capacidade de 50 000 l. Como 

medida de protecção em caso de acidente/incidente por derrame destes óleos foi construído um 

tanque na base deste reservatório a fim de conter no local qualquer derrame. É efectuado o registo 

com as entradas e utilizações de óleo novo e quantidades e destinos do óleo usado obtido no “Mapa 

de Registo de Movimentos de Óleos Usados”, entregue trimestralmente à Direcção-Geral de 

Geologia e Energia (DGGE). 

As características dos locais de armazenamento temporário de resíduos perigosos são apresentadas 

no Quadro 8.43. 

As condições de acondicionamento dos resíduos perigosos alvo de armazenamento temporário nas 

instalações da SOMINCOR são apresentadas no Quadro 8.44. 
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QUADRO 8.43 

Características dos locais de armazenamento temporário de resíduos 

perigosos gerados no Complexo Mineiro de Neves–Corvo 

BACIA DE RETENÇÃO 

CÓDIGO(1) 
ÁREA 

TOTAL 
(m2) 

ÁREA 
COBERTA 

(m2) 

ÁREA 
IMPERMEABILIZADA 

(m2) 

VEDADO 
(S/N) 

SISTEMA 
DE 

DRENAGEM 
(S/N) 

(S/N) 
Volume 

(m3) 
OBSERVAÇÕES 

PA1 16 369 0 0 S S NA - Barragem de rejeitados 

PA2 216 216 216 S - N - 
Armazem de resíduos quimicos 

de laboratório e fora de uso 
PA4 24 0 24 S S S 45 Depósito de Óleos Usados 

(1) De acordo com a codificação do Formulário de Licenciamento Ambiental 

QUADRO 8.44 

Condições de acondicionamento dos resíduos perigosos alvo de armazenamento temporário 

ACONDICIONAMENTO 
DO RESÍDUO 

LOCAL DE ARMAZENAMENTO 
TEMPORÁRIO(4) CÓDIGO 

LER(1) 
RESÍDUOS ADMITIDOS 

Material do 
recipiente(2) 

Tipo de 
recipiente(3) 

Número de 
Recipientes 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 
OBSERVAÇÕES 

01 03 04* 
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da 

transformação de sulfuretos 
NA x       

Resíduos bombeados 
através de conduta 

06 01 04* 
Ácido Fosfórico resultante de um reagente da 

lavaria de Estanho  
(deixou de ser utilizado no final de 2006) 

AC TB 38 Armazém de reagentes da lavaria 
Produtos nunca 

utilizados 

09 01 01*  
09 01 04* 

Banhos de revelação e activação de base 
aquosa – Resíduos de fixação –  líquidos de 

revelação de películas de radiologia 
MP JC 1        

Recolhido 
directamente do 

posto médico 

13 02 05* 
Óleos minerais não clorados de motores, 

transmisssões e lubrificação 
AC TQ 1    x     

13 08 99* Massas lubrificantes AC TB 56        

Em área 
impermeabilizada e 

com bacia de 
retenção 

14 06 03* 
Resíduos de solventes – outros solventes e 

mistura de solventes 
AC TQ 1    x     

15 01 11* Embalagens de aerossóis MP EC 2   x     
Embalagem 

estanque 

15 02 02* Materiais filtrantes e panos de limpeza  MP EC 6   x     
Embalagem 

estanque 

16 01 07* Filtros de óleo MP EC 4   x     
Embalagem 

estanque 

16 02 15* 
Resíduos de componentes eléctricos e 

electrónicos 
da responsabilidade do ITN        

Recolhidos 
directamente dos 

equipamentos 

16 05 04* 
Gases em recipientes sob pressão (incluindo 

halons), contendo substâncias perigosas –
 Extintores de halon 

AC OT 20 
NA – retirados dos locais aonde se encontravem 

em serviço 
Extintores 

16 05 07* 
Produtos químicos inorgânicos de laboratório, 

contendo ou compostos por substâncias 
perigosas 

MP/VD/OT CX/SC/OT NA  x      
Acondicionados nas 

embalagens de 
origem 

16 05 08* 
Produtos químicos orgânicos fora de uso, 
contendo ou compostos por substâncias 

perigosas 
MP/VD/OT CX/SC/OT NA  x      

Acondicionados nas 
embalagens de 

origem 

16 06 01* Baterias Usadas 
MP 

 
CX 

 
1        

Recolhido 
directamente do 

armazém 

18 01 03*  
18 02 02 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão 
sujeitas a requisitos específicos tendo em vista 

a prevenção de infecções – Resíduos 
Hospitalares do Grupo III 

MP CX 1        
Recolhido 

directamente do 
posto médico 

19 08 13* 
Lamas de outros tratamentos de águas 

residuais industriais contendo substâncias 
perigosas 

NA NA - x       
Descarregado 

directamente em 
PA1 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes OT CX NA  X      Cartão 

(1) Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
(2) AC: Aço; AL: Alumínio; MD: Madeira; MP: Matéria  Plástica; VD: Vidro; PC: Porcelana ou Grés; OT: Outro. NA: Não Aplicável 
(3) TB: Tambor; BM:  Barrica de Madeira; JC: Jerricane; CX: Caixa; SC: Saco; EC: Embalagem Compósita;  TQ: Tanque; GR: Granel; EM 

Embalagem Metálica Leve; OT: Outro (especifique na coluna Observações); NA: Não Aplicável 
(4) Codificação de acordo com o Formulário de Licenciamento Ambiental 
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8.9.3.3 -  Transporte e valorização 

Os rejeitados são aduzidos, sob a forma de polpa com cerca de 30% de sólidos, ao tanque de 

rejeitados da Lavaria do Cobre, de onde são bombeados, após adição de cal, para a Barragem do 

Cerro do Lobo, situada a cerca de 3 km. Esta polpa é constituída pelos rejeitados (sólidos) e água 

residual do processo. 

O método de deposição subaquática visa a inibição da oxidação dos rejeitados através da menor 

quantidade de oxigénio dissolvido presente na água. À saída da lavaria (tanque dos rejeitados) é 

ainda adicionada cal para manter o pH desta água neutro. Consegue-se assim evitar a solubilização 

dos metais.  

O transporte dos rejeitados é efectuado através de duas condutas de 16” em HDPE, sendo o caudal 

médio bombeado de 670 m3/h. Estas duas condutas seguem paralelamente até à chegada à barragem 

onde se separam seguindo uma para montante e outra para jusante, cobrindo praticamente todo o 

perímetro da barragem. Cada uma destas condutas tem vários pontos de descarga, para deposição 

dos rejeitados em diferentes zonas da barragem, que são accionadas por abertura e fecho manual de 

válvulas. 

A variação periódica do local de descarga visa atingir uma deposição uniforme dos rejeitados no 

fundo da albufeira, para maximização do seu volume útil, assegurando em simultâneo a existência 

de 1 m de coluna de água no topo dos rejeitados como medida de minimização da sua oxidação. 

Para conseguir uma deposição dos rejeitados o mais uniforme possível, as descargas (Fotografia 17, 

à direita) vão sendo desviadas cerca de 30º para cada lado da sua posição original, de modo a ser 

coberta a maior área possível. Recorre-se também à utilização de uma draga para desagregação do 

topo de eventuais picos formados, sendo os materiais dragados bombeados para as zonas mais 

profundas. 

Nas instalações da SOMINCOR os resíduos perigosos não são sujeitos a quaisquer operações de 

valorização ou eliminação, com excepção dos rejeitados (01 03 04* – Rejeitados geradores de 

ácidos resultantes da transformação de sulfuretos) e das lamas resultantes do tratamento de águas 

industriais (classificadas como 19 08 13* – “Lamas de outros tratamentos de águas residuais 

industriais contendo substâncias perigosas”) que são, na sua totalidade, alvo de deposição em 

aterro na Barragem de Rejeitados. 

No exterior das instalações da SOMINCOR os resíduos perigosos são transportados para 

valorização ou para eliminação de acordo com o apresentado no Quadro 8.45. Neste quadro 

indicam-se também as entidades responsáveis pelo transporte e valorização e/ou eliminação dos 

vários tipos de resíduos perigosos produzidos. 
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QUADRO 8.45 

Operações de gestão de resíduos perigosos no exterior das 

instalações do Complexo Mineiro de Neves – Corvo 

VALORIZAÇÃO ELIMINAÇÃO CÓDIGO 
LER(1) 

RESÍDUOS PERIGOSOS 
Operação (%) Operação (%) 

RESPONSÁVEL* 
PELO TRANSPORTE 

RESPONSÁVEL* 
PELA OPERAÇÃO 

01 03 04* 
Rejeitados geradores de ácidos resultantes da 

transformação de sulfuretos 
NA NA NA NA NA NA 

06 01 04* 
Ácido Fosfórico resultante de um reagente da 
lavaria de Estanho (deixou de ser utilizado no 

final de 2006) 
  D15/D9  Autovila, SA.  Autovila, SA.  

09 01 01*  
09 01 04* 

Banhos de revelação e activação de base 
aquosa – Resíduos de fixação –  líquidos de 

revelação de películas de radiologia 
- - D1 - 

Cannon Hygiene 
Portugal, Lda. 

Cannon Hygiene 
Portugal, Lda. 

13 02 05* 
Óleos minerais não clorados de motores, 

transmisssões e lubrificação 

R13 
 

R9 

30 
 

70 
- - 

Manuel Ponte Rosa 
 

Carmona. S.A. 

Manuel Ponte Rosa 
 

Carmona. S.A. 

13 08 99* Massas lubrificantes   D1 100 Autovila, SA.  Autovila, SA 

14 06 03* 
Resíduos de solventes – outros solventes e 

mistura de solventes 
R13 100 - - CODISA, S.A. CODISA, S.A. 

15 01 11* Aerossóis R4 100   Autovila, SA Autovila, SA. 

15 02 02* Materiais filtrantes e panos de limpeza  - - D1 100 Autovila, SA.  Autovila, SA. 

16 01 07* Filtros de óleo R9 100 - - Autovila, SA.  Autovila, SA.  

16 02 15* 
Resíduos de componentes eléctricos e 

electrónicos 
- - D12 - 

Instituto Tecnológico e 
Nuclear 

Instituto Tecnológico e 
Nuclear 

16 05 04* 
Gases em recipientes sob pressão (incluindo 
halons), contendo substâncias perigosas –

 Extintores de halon 
- - D15, D9 100 Autovila, SA Autovila, SA. 

16 05 06* Resíduos de laboratório - - - - - - 

16 05 07* 
Produtos químicos inorgânicos de laboratório, 

contendo ou compostos por substâncias 
perigosas 

- - D15, D9 100 Autovila, SA.  Autovila, SA.  

16 05 08* 
Produtos químicos orgânicos fora de uso, 
contendo ou compostos por substâncias 

perigosas 
- - D15, D9 100 Autovila, SA.  Autovila, SA.  

16 06 01* 

 

Baterias Usadas  

 
R13 

 
16 

 
 
 

77 
 
 

7 

- - 

Sociedade Portuguesa 
de Acumuladores 

Tudor, S.A. 

A. A. Silva, S.A. 

MGE UPS Systems 
Portugal 

Sociedade Portuguesa 
de Acumuladores 

Tudor, S.A. 

A. A. Silva, S.A. 

MGE UPS Systems 
Portugal 

18 01 03*  
18 02 02 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão 
sujeitas a requisitos específicos tendo em vista 

a prevenção de infecções – Resíduos 
Hospitalares do Grupo III 

R13 100 - - 
Transporta –  Lisboa 

Cameirinha, Belchior e 
Machado, Lda. – Beja. 

A.A. Silva S.A. – Paço 
de Arcos 

Soc. Portuguesa de 
Acumuladores Tudor –

 C. Ribatejo 

19 08 13* 
Lamas de outros tratamentos de águas residuais 

industriais contendo substâncias perigosas 
R12  - - 

Cannon Hygiene 
Portugal, Lda. 

Cannon Hygiene 
Portugal, Lda. 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes R5 73 D15 27 Autovila, SA Autovila, SA 

* Actualmente, mas pode mudar 
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Para a gestão dos resíduos hospitalares a SOMINCOR utiliza os serviços da Cannon Hygiene, 

sendo a recolha destes resíduos efectuada em condições de segurança, segundo as normas 

europeias, e aprovada pelo Ministério da Saúde.  

Estes serviços consistem na disponibilização, para as instalações do posto médico, de contentores 

especiais para: 

- recolha de agulhas, seringas e outros materiais contundentes, que são selados previamente 

ao transporte para posterior incineração; 

- recolha de pensos de tratamento, em contentores de 80 lts de capacidade e que contêm no 

seu interior 3 litros de germicida. Este germicida faz o tratamento dos detritos aí 

depositados, tornando-os inócuos. 

O serviço prestado pela Cannon inclui a substituição regular e transporte destes contentores até ao 

seu destino final. 

8.9.4 -  Resíduos não perigosos 

8.9.4.1 -  Identificação e caracterização qualitativa e quantitativa 

No Quadro 8.46 identificam-se e caracterizam-se os resíduos não perigosos produzidos no 

Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 

QUADRO 8.46 

Identificação e caracterização dos resíduos não perigosos 

gerados no Complexo Mineiro de Neves–Corvo 

CÓDIGO 
LER(1) 

DESCRIÇÃO ORIGEM 
QUANTIDADE 

 EM 2006 

01 01 01 
Escombros (resíduos da extracção de minérios 

metálicos) 
Trabalhos subterrâneos 297 626 ton 

08 01 12 Tintas e vernizes Operações de manutenção 120 kg 

08 03 18 
Resíduos de toner de impressão não abrangidos em 

08 03 17 – Consumíveis de impressão 
Área Administrativa 210 kg 

15 01 04 Embalagens de Metal Área de Manutenção e Oficinas 281,80 ton 

16 01 03 Pneus Usados 
Área de Manutenção (veiculos 

ligeiros, equipamento de produção) 
64 200 kg 

 16 01 99 
Outros resíduos não anteriormente 
Especificados – Telas de borracha 

Lavaria e Mina (tapetes de 
transporte) 

46,70 ton 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento fora de uso, 

não abrangidos em 16.02.15 
Equipamento informático, 

impressoras, fotocopiadoras,etc. 
350 kg 

17 04 01 Bronze, cabos de Cobre Área de Manutenção 16 380 kg 
17 04 02 Alumínio Área de Manutenção 460 kg 
17 04 05 Aço (Folhanga) Área de Manutenção 690 280 kg 
20 01 01 Papel e Cartão Embalagens Diversas 16 980 kg 

(1) Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
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O principal tipo de resíduos não perigosos produzido no Complexo Mineiro de Neves–Corvo é o 

escombro resultante dos trabalhos subterrâneos de extracção de minérios metálicos e constituído por 

vários tipos de rocha (xisto negro, vulcânico e grauvaque) encaixante da mineralização. 

A evolução das quantidades de escombro depositadas na escombreira é apresentada no 

Quadro 8.47. 

QUADRO 8.47 

Evolução das quantidades de escombro depositadas na escombreira 

ANO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Quantidade de escombro 
depositada (t) 

260 069 168 382 291 743 178 904 244 682 302 690 335 623 297 626 

A composição química dos escombros foi determinada através da realização de sondagens na 

escombreira, efectuadas em Agosto de 2004, a profundidades variáveis entre os 2 e os 26 metros. A 

composição química dos escombros é apresentada no Quadro 8.48 e a localização das sondagens foi 

indicada na Figura 2.1. 

QUADRO 8.48 

Composição química dos escombros depositados – Agosto de 2004 

VALOR MÉDIO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS ENTRE OS 2 E OS 26 M 

SONDAGEM Cu 
(%) 

Pb* 
(%) 

Zn 
(%) 

S 
(%) 

Fe 
(%) 

Sn 
(%) 

As 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Bi 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

S Leco 
(%) 

1 0,56 0,01 0,12 3,79 10,32 0,05 3,81 715,83 49,33 32,00 4,79 3,81 

2 0,52 0,01 0,11 3,15 10,10 0,05 7,80 694,15 66,85 22,38 - 7,80 

3 0,34 0,01 0,07 1,56 7,93 0,06 3,43 345,71 38,79 19,00 - 3,43 

4 0,87 0,04 0,20 5,90 10,56 0,07 2,58 1114,50 92,30 37,40 11,79 2,58 

5 0,23 0,02 0,19 2,30 7,99 0,01 6,48 439,40 46,40 22,00 - 6,48 

6 0,33 0,01 0,17 3,48 8,82 0,14 4,62 1213,00 70,00 24,00 - 4,62 

*A maioria dos valores de chumbo apresentada nos resultados das sondagens é <0,01. Na impossibilidade de se conhecerem com exactidão os valores 
de chumbo, utilizou-se o valor 0,01 para percentagens <0,01. 

8.9.4.2 -  Armazenamento temporário 

O escombro extraído dos trabalhos subterrâneos é temporariamente armazenado à superfície num 

parque temporário de escombro situado no interior da unidade industrial. 

As características dos locais de armazenamento temporário de resíduos não perigosos são 

apresentadas no Quadro 8.49. 
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QUADRO 8.49 

Características dos locais de armazenamento temporário de resíduos 

não perigosos gerados no Complexo Mineiro de Neves–Corvo 

BACIA DE RETENÇÃO 
CÓDIGO 

(1) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

ÁREA 
COBERTA 

(m2) 

ÁREA 
IMPERMEABILIZADA 

(m2) 

VEDADO 
(S/N) 

SISTEMA DE 
DRENAGEM 

(S/N) (S/N) 
Volume 

(m3) 

OBSERVAÇÕES 

PA3 3 342 3 342 190 S S S 3 
Parque de Resíduos 

Industriais 

PA5 157 157 157 S N N - Armazem de Papel e Cartão 

PA6 8 863 0 0 S S S (BAC3) 5 000 Escombreira 

PA7 396 0 0 S S N - 
Parque Temporário de 

Escombro a reutilizar no 
enchimento da mina 

(1) De acordo com a codificação do Formulário da Licença Ambiental 

As condições de acondicionamento dos resíduos não perigosos alvo de armazenamento temporário 

nas instalações da SOMINCOR são apresentadas no Quadro 8.50. 

QUADRO 8.50 

Condições de acondicionamento dos resíduos não perigosos alvo de armazenamento temporário 

ACONDICIONAMENTO 
DO RESÍDUO 

LOCAL DE ARMAZENAMENTO 
TEMPORÁRIO(4) CÓDIGO 

LER(1) 
RESÍDUOS ADMITIDOS 

Material do 
recipiente(2) 

Tipo de 
recipiente(3) 

Número de 
Recipientes 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 

OBSERVAÇÕES 

01 01 01 
Escombros (resíduos da 
extracção de minérios 

metálicos) 
NA NA NA      x x 

Depositados a granel 
no parque 

temporário ou na 
escombreira 

08 01 12 Tintas e vernizes MP CX 5   x      

08 03 18 

Resíduos de toner de 
impressão não abrangidos em 
08 03 17 – Consumíveis de 

impressão 

OT CX 1        

Caixa de cartão 
recolhida 

directamente da área 
administrativa 

15 01 04 Embalagens de Metal NA GR NA   x      
16 01 03 Pneus Usados NA GR NA   x      

 16 01 99 

Outros resíduos não 
anteriormente 

Especificados – Telas de 
borracha 

NA GR NA   x      

16 02 16 
Componentes retirados de 

equipamento fora de uso, não 
abrangidos em 16.02.15 

MP CX 13   x      

17 04 01 Bronze, cabos de Cobre NA GR NA   x      
17 04 02 Alumínio NA GR NA   x      
17 04 05 Aço (Folhanga) NA GR NA   x      
20 01 01 Papel e Cartão NA GR NA     x    

(1)    Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 
 (2) AC: Aço; AL: Alumínio; MD: Madeira; MP: Matéria  Plástica; VD: Vidro; PC: Porcelana ou Grés; OT: Outro. NA: Não Aplicável 
(3) TB: Tambor; BM:  Barrica de Madeira; JC: Jerricane; CX: Caixa; SC: Saco; EC: Embalagem Compósita;  TQ: Tanque; GR: Granel; EM 

Embalagem Metálica Leve; OT: Outro (especifique na coluna Observações); NA: Não Aplicável 
(4) Codificação de acordo com o Formulário de Licenciamento Ambiental 
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8.9.4.3 -  Transporte e valorização 

Parte do escombro é reutilizada na operação de enchimento das frentes (cavidades subterrâneas de 

onde é extraído o minério) em substituição de areia, pelo que se considera esta operação como de 

valorização. 

O escombro que não é reutilizado no enchimento da mina é depositado na escombreira. 

Os restantes resíduos não perigosos produzidos no Complexo Mineiro de Neves–Corvo são, na sua 

totalidade, valorizados no exterior das instalações da SOMINCOR, conforme se apresenta no 

Quadro 8.51. 

QUADRO 8.51 

Operações de gestão de resíduos não perigosos no exterior das 

instalações do Complexo Mineiro de Neves–Corvo 

VALORIZAÇÃO ELIMINAÇÃO CÓDIGO 
LER(1) 

RESÍDUOS 
Operação (%) Operação (%) 

RESPONSÁVEL PELO 
TRANSPORTE 

RESPONSÁVEL 
PELA OPERAÇÃO 

01 01 01 
Escombros (resíduos da extracção de 

minérios metálicos) 
NA NA NA NA NA NA 

08 01 12 Tintas e vernizes R2 100 - - Autovila, SA.  Autovila, SA.  

08 03 18 
Resíduos de toner de impressão não 

abrangidos em 08 03 17 –
 Consumíveis de impressão 

R13 100 - - 
Hardtop – Casal da 

Cortiça – Leiria 
Hardtop – Casal da 

Cortiça – Leiria 

15 01 04 Embalagens de Metal R13 100 - - 
Batistas, S.A., 

Carregado 
Batistas, S.A., 

Carregado 

16 01 03 Pneus Usados - - 

D15 
 
 

 
D10 

75 
 
 

 
25 

Vulcal, S.A. 
Batistas, S.A., 

Carregado 
 

Vulcal, S.A. 
Nortenha, S.A.,  

Penafiel 

Vulcal, S.A. 
Batistas, S.A., 

Carregado 
 

Vulcal, S.A. 
Nortenha, S.A.,  

Penafiel 

 16 01 99 
Outros resíduos não anteriormente 
Especificados – Telas de borracha 

R13 100 - - Vulcal, S.A. Vulcal, S.A. 

16 02 16 
Componentes retirados de 

equipamento fora de uso, não 
abrangidos em 16.02.15 

R5 100 - - 
Hardtop, Lda.- Casal da 

Cortiça – Leiria 
Hardtop, Lda.- Casal da 

Cortiça – Leiria 

17 04 01 Bronze, cabos de Cobre R4 100 - - RSA, S.A.  RSA, S.A.  
17 04 02 Alumínio R4 100 - - RSA, S.A.  RSA, S.A.  
17 04 05 Aço (Folhanga) R4 100 - - RSA, S.A.  RSA, S.A.  
20 01 01 Papel e Cartão R13 100 - - Baluarte, Lda. Baluarte, Lda. 

(1)    Código incluído na Lista Europeia de Resíduos (LER), constante na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 

8.10 -  ECOLOGIA 

8.10.1 -  Considerações gerais 

O trabalho desenvolvido no âmbito deste descritor pretende reunir toda a informação relevante 

sobre a área de estudo e caracterizar as comunidades biológicas, florísticas e faunísticas, 

potencialmente afectadas pelas acções que decorrerão da implementação dos projectos em análise, 

em particular do Alteamento da Barragem de Rejeitados. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 311/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

As acções que resultaram em maior alteração sobre habitats, flora e fauna, foram as acções de 

construção do alteamento da barragem como factor de perturbação sobre a fauna envolvente. O 

aumento do nível e plano de água da albufeira também originarão uma alteração dos habitats 

envolventes. As restantes estruturas de Projecto serão desenvolvidas em meios já artificializados, no 

recinto industrial existente, tendo menor impacte esperado sobre a componente ecológica. 

Os resultados que seguidamente se apresentam baseiam-se em trabalho de campo, decorrido nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, e em pesquisa bibliográfica diversa, da qual se salienta a 

informação de base, disponibilizada pela SOMINCOR, relativa a estudos ambientais antecedentes. 

A área de estudo abrange uma área protegida integrada na 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios9, o 

Sítio PTCON0036 – Guadiana (Figura 8.22), associado à ribeira de Oeiras. De referir que a área de 

estudo se encontra também bastante próximo da Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde 

(PTZPE0046 – Castro Verde), onde se assinala a sua importância no panorama da avifauna do sul 

de Portugal. O capítulo que se segue é dedicado a uma resumida descrição dos valores naturais 

existentes nestas zonas protegidas. 

8.10.2 -  Áreas protegidas 

O Sítio Guadiana (PTCON0036), aprovado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 142/97, de 28 de Agosto, corresponde à área do vale inferior do rio Guadiana e acompanha 

alguns dos seus principais afluentes a sul de Serpa, marginados por escarpas e matagais 

mediterrânicos em solos essencialmente derivados de xistos. Possui uma elevada diversidade 

geomorfológica e fisiográfica, associada a um relevo acentuado e escarpado, de difícil acesso, 

contribuindo para a ocorrência de flora e vegetação com elevada maturidade ecológica e reduzido 

grau de antropização. 

Este Sítio inclui importantes matagais arborescentes de zimbro (Juniperus turbinata subsp. 

turbinata) (5210) e bosques de azinheira (Quercus rotundifolia). Importa destacar a vegetação 

própria dos cursos de água mediterrânicos intermitentes, nomeadamente os matagais ou bosques 

baixos de loendro (Nerium oleander), tamujo (Fluggea tinctoria) e tamargueira (Tamarix spp.) 

associados ao leito de estiagem (92D0), os matos rasteiros de leitos de cheia (6160), as galerias 

dominadas por choupos e/ou salgueiros (92A0). Associadas a estes cursos de água ocorrem espécies 

da flora de interesse comunitário, que neste Sítio têm uma percentagem muito significativa da sua 

população, tais como Marsilea batardae e Salix salvifolia subsp. australis. 

                                                 
9 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto 
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São ainda importantes os montados (6310), vários núcleos pontuais de alfarrobal (Ceratonia 

siliqua) (9320), e ainda os charcos temporários (3120 e 3170*), locais de grande valor para o 

cágado- 

-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremis leprosa). 

No conjunto, o rio Guadiana e alguns dos seus afluentes (ribeira de Terges /Cobres, Oeiras e 

Vascão), constituem um corredor importante para as espécies terrestres e aquáticas, destacando-se 

as espécies piscícolas autóctones e migradoras. Este é um dos poucos Sítios onde ocorre o saramugo 

(Anaecypris hispanica), a cumba (Barbus comiza) e a boga-do-Guadiana (Chondrostoma 

willkomii – nova espécie que anteriormente era incluída na entidade C. polylepis), ictiofauna 

endémica da bacia hidrográfica do Guadiana. De referir ainda a boga-de-boca-arqueada (Rutilus 

lemmingii) e as espécies migradoras sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax) e lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus). Saliente-se também a ocorrência generalizada de lontra (Lutra lutra) ao 

longo de todo o Sítio (ICN, 2006). 

A ZPE de Castro Verde (PTZPE0046), criada ao abrigo do Decreto de Lei n.º 384–B/99, de 23 de 

Setembro, integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada para a 

agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas agrícolas extensivas, 

desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de azinho de densidade 

variável, charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais. Recentemente tem aumentado a 

área florestal devido a florestações recentes de pinheiro manso e azinho. As áreas agrícolas são 

exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas de acordo com o seguinte esquema geral: 

1º ano cereal primário (trigo) – 2º ano cereal secundário (aveia) – 3º ano pousio – 4º ano pousio, o 

qual é mobilizado no Outono para reinício do ciclo. Ocorrem variações a este esquema, 

nomeadamente no número de anos de pousio (o qual está dependente da fertilidade do solo). 

A pecuária tem também um carácter extensivo, com predominância histórica e actual de ovinos mas 

com um forte incremento actual de gado bovino. É a área mais importante em Portugal para a 

conservação da avifauna estepária, com destaque para a Abetarda (Otis tarda) e para o Francelho 

(Falco naumanni), sendo o local mais importante no país para estas duas espécies. É também a 

principal área de reprodução do Rolieiro (Coracias garrulus) em Portugal e onde ocorrem as 

maiores densidades nacionais de machos reprodutores de Sisão (Tetrax tetrax). Outras aves 

estepárias encontram aqui um dos seus principais redutos, é o caso do Cortiçol-de-barriga-preta 

(Pterocles orientalis), da Calhandra-real (Melanocorypha calandra), do Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus) e do Tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

A comunidade de aves invernantes é bastante diversificada, sendo de realçar a ocorrência em 

números elevados de Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), de Abibe (Vanellus vanellus), de 

Petinha-dos-prados (Anthus pratensise de Laverca (Alauda arvensis). É uma área de ocorrência 
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regular de aves de presa invernantes como o Milhafre-real (Milvus milvus), o Tartaranhão-cinzento 
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FIGURA 8.22 – Áreas de Conservação da Natureza 
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 (Circus cyaneus) e o Esmerilhão (Falco columbarius). Apesar de não nidificarem são também 

ocorrências regulares o Abutre-preto (Aegypius monachus) e o Grifo (Gyps fulvus). A elevada 

disponibilidade alimentar fomenta também a ocorrência de indivíduos não reprodutores de Águia-

real (Aquila Chrysaetus), Águia-imperial (Aquila adalberti) e Águia de Bonelli (Hieraaetus 

fasciatus). 

8.10.3 -  Flora e vegetação 

8.10.3.1 -  Considerações iniciais 

O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas terrestres, é o 

suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente dominante das paisagens, 

assim como a sede da maioria das actividades humanas de interesse económico nas regiões de 

carácter rural. Trata-se de uma entidade complexa com um carácter essencialmente dinâmico, e cuja 

estruturação resulta da confluência de factores fisiográficos, geológicos, climáticos e históricos, 

onde a acção humana desempenha um papel primordial. 

Qualquer unidade de paisagem vegetal (fitogeocenose) é um sistema aberto, no qual se podem 

reconhecer diversos níveis de estruturação e complexidade. Estes níveis resultam primariamente da 

acção de diferentes combinações de factores abióticos que actuam em escalas espaciais e temporais 

diversas, na distribuição das populações e na génese das comunidades de plantas. As diferentes 

combinações de factores abióticos determinam a existência de habitats definidos e repetitivos, nos 

quais se desenvolvem processos determinísticos de interacção entre as populações e comunidades 

de plantas. A este facto, acrescem todas as interacções entre as comunidades (e destas com o meio), 

que se constata não ocorrerem de forma esporádica, mas integradas em estruturas de complexidade 

variável. 

No presente subcapítulo são abordadas as diferentes comunidades de macrófitos existentes na área 

de estudo, tendo-se procedido, como ponto de partida, à sua caracterização e avaliação, que 

decorreu no mês de Fevereiro de 2007. 

8.10.3.2 -  Enquadramento biogeográfico 

Em termos biogeográficos e segundo Costa et al. (1998), a área de estudo integra as seguintes 

unidades, partindo-se da mais geral para a mais específica: 

Reino Holártico 

Região Mediterrânea 

Sub-região Mediterrânea Ocidental 

Super-província Mediterrâneo-Ibero-Atlântica 
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Província Luso-Extremadurense 

Sector Mariânico-Monchiquense 

Sub-sector Baixo Alentejo-Monchiquense 

Super-distrito Baixo Alentejo 

Segundo a tipologia biogeográfica para Portugal Continental (Costa et al. 1998), a área de estudo 

integra-se no Super-distrito Baixo Alentejo, território essencialmente termomediterrânico seco, 

onde se evidencia uma prolongada e bem acentuada estação seca. Os solos são na sua maioria 

xistosos com excepção dos chamados “barros de Beja” que são solos vérticos com origem em 

rochas máficas (dioritos, glabros, andesitos e basaltos). A Linaria ricardoi e Armeria neglecta são 

dois endemismos do Super-distrito, actualmente em vias de extinção. Em termos de vegetação a 

área de estudo caracteriza-se pelos montados que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum 

rotundifoliae e pelos estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo em alguns locais é 

possível ainda reconhecer o azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais 

espinhosos Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e zambujal-lentiscal Óleo-Pistacietum lentisci, o 

esteval Phlomido purpureo-Cistetum albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de 

sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em 

algumas situações climaticamente mais favoráveis. Nos solos hidromórficos com horizontes “glei” 

é frequente observarem-se os juncais Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e 

Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario 

paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-

Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati. Neste Super-

distrito surgem ainda a colonizar as margens das ribeiras e linhas de água o freixial Ficario-

Fraxinetum angustifoliae ou as formações arbustivas (tamargal ou tamujal), dominadas por duas ou 

três espécies, entre as quais o Nerium oleander, a Flueggea tinctoria, e a Tamarix africana. Estes 

cursos de água tornam-se verdadeiros repositórios de diversidade e riqueza biológica que se 

destacam nesta paisagem onde o montado disperso é dominante. Os prados (malhadas) do Poo 

bulbosae-Trifolietum subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem 

esporadicamente. 

8.10.3.3 -  Metodologia de campo 

Tendo por objectivo o conhecimento aprofundado das comunidades de macrófitos existentes na área 

de estudo, tornou-se premente a identificação prévia das diferentes unidades de paisagem vegetal. 

Surgiram cinco unidades bem distintas (ilustradas nas fotografias apresentadas no Anexo 5): 

- a vegetação ribeirinha, formações vegetais que se desenvolvem ao longo das margens dos 

cursos de água (Fotografia 26 do Anexo 5); 
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- os povoamentos florestais (pinhal), monocultura de pinheiro manso e (eucaliptal), 

monocultura de Eucalyptus sp. (Fotografias 18 e 27 a 30 do Anexo 5); 

- os montados de azinheira, povoamentos de azinheira com reduzida densidade, onde se 

pratica sob o seu coberto a actividade agrícola e pastoril (Fotografias 14 e 19 do Anexo 5); 

- os matos (esteval), zonas dominadas por espécies de porte arbustivo, nomeadamente 

Cistáceas, Ulex sp. e Genista sp. (Fotografias 20 e 23, 24 e 46 do Anexo 5); 

- as explorações agrícolas, que incluem o olival, culturas anuais de regadio e 

predominantemente as culturas anuais de sequeiro e pousios (Fotografias 21 e 12, 15 e 20 do 

Anexo 5). 

No presente trabalho, para além da caracterização das diferentes comunidades de vegetação 

existentes na área de estudo, são ainda avaliadas do ponto de vista da conservação, 

representatividade e raridade, as comunidades que constituem habitats contemplados na Directiva 

92/43/CEE, nomeadamente a vegetação ribeirinha, o montado de azinheira e o esteval (Figura 8.9). 

A definição de cada uma destas categorias privilegia (Quadro 8.52): 

- Estado de conservação (estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, da situação 

descrita como a de maior preservação na literatura). 

- Representatividade (grau de afastamento relativamente à descrição típica descrita na 

literatura e caracterizado na Directiva Habitats). 

- Raridade (abundância relativa à área de distribuição em Portugal admitida na bibliografia). 

QUADRO 8.52 

Classificação dos diferentes habitats identificados na área de estudo 

HABITATS 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
REPRESENTATIVIDADE RARIDADE 

VALOR GLOBAL DE 
CONSERVAÇÃO 

Vegetação ribeirinha Médio Típica Abundante Muito alto 

Montados  Mau Típica Muito abundante Alto 

Esteval Bom Típica Muito abundante Baixo/médio 

8.10.3.4 -  Caracterização dos habitats 

• VEGETAÇÃO RIBEIRINHA 

À excepção do rio Guadiana, os restantes cursos de água existentes nesta região apresentam 

um regime marcadamente torrencial. Todos eles sofrem de um profundo défice hídrico de 
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Verão, permanecendo secos ou com pouca água durante uma boa parte do ano. Apenas após 

as chuvas invernais é que neles se estabelecem as condições hidrológicas mais favoráveis. 

Respondendo a este tipo de condições hidrológicas, o coberto vegetal que se fixa nas 

margens dos cursos de água – exceptuando-se os principais rios e alguns dos seus 

afluentes – apresenta-se sob forma arbustiva ou subarbórea (tamargal ou tamujal), 

dominadas por duas ou três espécies, entre as quais o Nerium oleander (loendro), a 

Flueggea tinctoria (tamujo), e a Tamarix africana (tamargueira).         

Estes cursos de água tornam-se verdadeiros repositórios de diversidade e riqueza biológica 

que se destacam nesta paisagem onde o montado disperso é dominante. No entanto, na área 

de estudo, estes pequenos barrancos sofrem fortes influências antrópicas. Localizados em 

áreas onde a agricultura ou a florestação mais se faz sentir, apresentam em grandes 

extensões as suas formações florísticas típicas (tamargais e tamujais), depauperadas ou 

mesmo completamente destruídas. 

Trata-se de uma unidade florística com elevado interesse do ponto de vista conservacionista, 

quer pela qualidade intrínseca das espécies que a constituem, quer pela singularidade destas 

formações, tornando-se imperioso tomar medidas de conservação, principalmente nos locais 

onde ela apresenta ainda alguma vitalidade (habitat 92 D0 pt1 da Directiva 92/43/CEE). 

• MONTADO DE AZINHEIRA 

Actualmente, dada a acção antrópica exercida sobre os antigos azinhais, pouco resta da 

estrutura original destes bosques. Eles foram paulatinamente arroteados e convertidos em 

estruturas de carácter agrícola e pastoril, atingindo na actualidade um estado de alteração 

que normalmente se traduz em “montado” de carácter muito distinto de uma floresta. São 

formações florestais que se caracterizam fundamentalmente pela reduzida densidade e 

cobertura de árvores (azinheiras), e que apresentam como sob coberto matos, pastagens de 

sequeiro e cereais, de acordo, com o gradiente de intensidade da pressão antrópica sobre elas 

exercida. 

Embora se encontre muito debilitada pelos usos praticados sob o seu coberto, trata-se de 

uma unidade de vegetação com interesse conservacionista (habitat 6310 da Directiva 

92/43/CEE). 

• MATOS (ESTEVAL) 

Por abandono da exploração cerealífera sob coberto, o solo vai a pouco e pouco sendo 

colonizado por arbustos e novas ervas cuja natureza e diversidade varia consoante o grau de 
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intervenção até ali exercido pelo homem, a intensidade do pastoreio, o tipo de substrato e as 

características climáticas do local. 

Na área de estudo estas formações assumem algum significado, encontrando-se a colonizar 

áreas onde a acção de diferentes agentes antrópicos (atrás mencionados), levaram à 

degradação dos clímaces climatófilos azinhais Myrto communis-Querceto rotundifoliae. 

Caracterizam-se fundamentalmente pelos estevais – Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi 

cistetosum monspeliensis – onde as espécies arbustivas, Cistus spp, Lavandula sp e Genista 

spp, assim como alguma regeneração de Quercus rotundifolia (azinheira), se apresentam de 

forma mais ou menos equilibrada, formando uma comunidade onde o estrato herbáceo é 

bastante pobre, com o predomínio de gramíneas. 

É uma unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista conservacionista devido 

à sua pobreza florística. No entanto, os matos são formações pioneiras, colonizam áreas 

onde as fortes perturbações antrópicas se fizeram sentir, viabilizando a recolonização das 

etapas sucessoras, nomeadamente através da criação de melhores condições edáficas – solo e 

matéria orgânica (habitat 4030 pt5 da Directiva 92/43/CEE). 

• POVOAMENTOS FLORESTAIS 

Trata-se de povoamentos instalados em áreas onde naturalmente a colonização era feita por 

azinheiras, e que estão submetidos, constantemente, a acções de gestão silvícola –

 mobilização de solo para instalação, limpeza (corte dos matos que constituem o seu sub-

bosque), desbastes, cortes – assim como à acção do fogo. Esta circunstância é responsável 

pela perda de diversidade florística, gerando vastas áreas colonizadas predominantemente 

pelas espécies exploradas (Pinus pinea e Eucalyptus sp.), e por um reduzido número de 

espécies arbustivas de carácter pioneiro, nomeadamente Cistus spp. 

Na área de estudo esta unidade assume significado através dos povoamentos puros de 

pinheiro manso. São maioritariamente povoamentos jovens estabelecidos recentemente em 

áreas que anteriormente se encontravam colonizadas por matos. 

Unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista conservacionista quer pela 

qualidade intrínseca das espécies que a constituem quer pela diversidade existente, 

denotando a grande influência antrópica sobre ela exercida. 

• EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

As áreas de uso múltiplo, nomeadamente no que se refere às áreas de montado e olival, 

constituem nesta região a utilização agrícola fundamental. Nestas áreas, sob o coberto destes 
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povoamentos, é comum a prática de culturas extensivas de sequeiro para forragem ou para a 

produção de grão em regime de rotação com pousio-pastagem. No entanto, na área de 

estudo, foram ainda identificadas, muito embora com menor significado, áreas ocupadas por 

culturas arvenses de sequeiro, assim como sistemas hortícolas, onde a intensidade da 

actividade agrícola mais se faz sentir. 

Numa análise global, pode-se dizer que a área de estudo se apresenta em termos de 

ocupação do solo, revestida sobretudo por etapas avançadas da degradação do solo e dos 

ecossistemas originais. O homem desde tempos ancestrais, e mais recentemente o fogo, 

alteraram os ecossistemas naturais – bosques dominados por azinheira – constituindo 

montados de reduzida densidade ou criando mesmo vastas áreas cobertas por matos. Tal 

atitude contribuiu para uma homogeneização da paisagem, onde sobressai o escasso valor 

ecológico. No entanto, de forma extremamente pontual, em locais onde a prática da 

agricultura é impossível, é ainda possível observar bosquetes, onde as características 

florísticas-estruturais se aproximarão sensivelmente dos originais. 

8.10.3.5 -  Avaliação dos Habitats naturais 

Tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril10, que transpôs a Directiva 

n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), na área de estudo podem ser identificados os seguintes habitats: 

- Habitat 92D0 (Anexo B-I) – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (subtipo pt1: 

Bosques e matagais dominados por Tamarix africana, T. mascatensis, T. gallica e/ou Nerium 

oleander, associados a água doce) – Figura 8.9 – Habitats – Vegetação ripícola, 

- Habitat 6310 (Anexo B-I) – Montados de Quercus spp. de folha perene – Figura 8.9 – 

– Habitats – Montados, 

- Habitat 4030 (Anexo B-I) – Charnecas secas europeias (subtipo pt5: Urzal-esteval Baixo 

alentejano monchiquense e algarvio) – Figura 8.9 – Habitats – Matos, 

que correspondem, respectivamente, às comunidades vegetação ribeirinha, montado e esteval antes 

analisadas.  

                                                 
10 rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 10-AH/99, de 31 de Maio e alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 
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Os diferentes habitats identificados na área de estudo podem ser classificados segundo: 

- Estado de conservação (estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, da situação 

descrita como a de maior preservação na literatura, e.g. corte, ruderalização, presença de 

invasoras, etc. Escala: mau, médio, bom); 

- Representatividade (grau de afastamento relativamente à descrição típica descrita na 

literatura e caracterizada na Directiva Habitats. Escala: típica, atípica); 

- Raridade (abundância relativa à área de distribuição em Portugal admitida na bibliografia. 

Escala: muito raro, raro, média, abundante, muito abundante); 

- Valor global de conservação (estimativa global do valor a atribuir. Escala: muito baixo, 

baixo, médio, alto, muito alto). 

8.10.4 -  Fauna 

Para a realização do estudo da fauna ocorrente na área envolvente da Barragem de Rejeitados 

recorreu-se à informação obtida nos trabalhos de campo e na pesquisa bibliográfica. O planeamento 

dos levantamentos de campo procurou abranger os diversos habitats existentes na área de estudo, de 

forma a possibilitar a observação do maior número de espécies possível e a utilização que fazem 

dos biótopos disponíveis. 

No que se refere a áreas protegidas de interesse nacional ou com estatuto de natureza comunitária 

(áreas aprovadas ou classificadas ao abrigo das Directivas Aves e Habitats), deve-se salientar a 

presença, na área de estudo, do Sítio Guadiana (PTCON0036), que integra a 1ª Fase da Lista 

Nacional de Sítios, e abrange todo o troço da ribeira de Oeiras, como se pode verificar na Figura 

8.22. Nesta figura, constam outras áreas classificadas que existem na envolvente da área de estudo, 

destacando- 

-se a Zona de Protecção Especial (ZPE, Directiva Aves) de Castro Verde, área importante para a 

avifauna do Sul de Portugal que se situa a cerca de 1 km do complexo mineiro. 

Os resultados obtidos foram suficientes para a análise pretendida neste EIA. A ocorrência das 

espécies faunísticas foi confirmada por observação directa ou por detecção de vestígios da sua 

presença (dejectos, rastos, pegadas, esgravatados, etc.). Os trabalhos de campo decorreram em 

Fevereiro de 2007. 

Para além das espécies efectivamente detectadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies 

que poderão ocorrer na área, de modo a caracterizar a comunidade faunística local e poder avaliar o 

seu valor ecológico (Anexo 8). Para esta análise consideraram-se os habitats observados e a 

informação dos requisitos ecológicos das várias espécies. Esta foi recolhida em Palmeirim & 

Rodrigues (1992), Trindade et al. (1998) e Mathias et al. (1999) para os mamíferos, em Jonsson 
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(1996), Rufino (1989), Farinha & Costa (1999) para as aves, e por fim, em Oliveira & Crespo 

(1989) e Brito et al. (1998) para os répteis e anfíbios. 

A importância, em termos de conservação, da área de estudo foi avaliada com base nesta lista, 

considerando o estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), a Directiva Habitats (Directiva 92/46/CEE do 

Conselho) e a Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE do Conselho). 

8.10.4.1 -  Caracterização das comunidades faunísticas 

O presente capítulo pretende descrever os grupos de vertebrados terrestres ocorrentes na área de 

estudo: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

8.10.4.1.1 - Ictiofauna 

As águas da bacia hidrográfica do Guadiana, apesar de o carácter mediterrânico da zona impor 

fortes condicionantes à vida aquática, albergam uma ictiofauna rica com 31 espécies piscícolas 

continentais inventariadas, 23 das quais são autóctones. As espécies estritamente dulciaquícolas 

(17) representam mais de metade das espécies deste grupo, repartindo-se as restantes entre espécies 

migradoras (lampreia, sável, savelha, esturjão e enguia) e espécies pertencentes a famílias que 

habitam apenas a zona de influência intertidal, como é o caso dos mugilídeos (vulgo tainhas), dos 

ciprinodontídeos (fondulo e gambúsia), do esgana-gata, do peixe-rei e do robalo (Hidroprojecto, 

2000). 

A ictiofauna da bacia hidrográfica do Guadiana, onde se insere a área de estudo, é um dos grupos 

biológicos mais bem estudados quer em termos temporais, quer em termos espaciais. Aqui foram 

pela primeira vez identificadas espécies como o cumba (Barbus comizo), a boga-do-Guadiana 

(Chondrostoma willkommii), a boga-de-boca-arqueada (Chondrostoma lemmingii), o bordalo 

(Squalius alburnoides) e o saramugo (Anaecypris hispanica). 

Embora os trabalhos de campo não tenham incluído um levantamento ictiofaunístico na ribeira de 

Oeiras, considera-se que os estudos existentes na própria ribeira e nos cursos de água mais 

próximos permitem construir uma situação de referência fidedigna do elenco faunístico existente 

neste troço (ver elenco ictiofaunístico no Quadro 1 do Anexo 9). 

Nos trabalhos que decorreram na década de oitenta, com vista ao EIA da Mina de Neves–Corvo, 

identificaram-se 6 espécies, duas das quais apresentam actualmente o estatuto “Em Perigo”, a boga-

-de-boca-arqueada e o escalo-do-sul, mais duas com o estatuto “Vulnerável”, o bordalo e a 

boga-do-Guadiana. Além destas, a verdemã e o barbo também foram capturados na ribeira de 

Oeiras. 
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Do total das espécies identificadas ou potenciais que se podem encontrar na área de estudo, contam-

se 19 espécies distribuídas por 8 famílias, sendo a mais representada a dos ciprinídeos com 10 

espécies. O saramugo apresenta o estatuto mais preocupante “Criticamente em Perigo”, juntamente 

com 6 espécies “Em Perigo”: enguia, sável, cumba, barbo-do-sul, boga-de-boca-arqueada e escalo-

do-sul (ver Anexo 12). 

8.10.4.1.2 - Anfíbios 

O número significativo de linhas e pontos de água que existem na área de estudo, alguns 

directamente intervencionados pelo Projecto, proporcionam as condições de humidade necessárias 

para a existência de uma comunidade anfíbia desenvolvida. 

Dentro deste grupo, identificou-se apenas a presença da rã-verde (Rana perezi) quer no habitat 

lótico da ribeira de Oeiras, quer no habitat lêntico das diversas albufeiras ocorrentes na envolvente. 

De acordo com os dados bibliográficos recolhidos, nesta área é possível encontrar um total de 

11 espécies, destacando-se dois endemismos ibéricos: sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) e 

tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai). Todas as espécies ocorrentes apresentam um estatuto de 

conservação “Pouco Preocupante”, com excepção do discoglosso (Discoglossus galganoi) com 

classificação de “Quase Ameaçado” (Cabral et al., 1999). A lista de anfíbios encontra-se no 

Quadro 2 do Anexo 9. 

8.10.4.1.3 - Répteis 

Relativamente ao grupo dos répteis, não foi encontrada qualquer espécie no decorrer dos trabalhos 

de campo, sobretudo porque a sua actividade é bastante reduzida nesta época do ano (Fevereiro). 

Calcula-se que possam ocorrer na envolvente da área de estudo 23 espécies de répteis. Segundo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, existe uma espécie com estatuto “Em Perigo”, 

cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), quatro espécies com estatuto “Vulnerável” e duas 

“Quase Ameaçado” (Cabral et al., 1999). No Quadro 3 do Anexo 9 apresenta-se o elenco de 

espécies para este grupo. 

Refere-se ainda a potencial ocorrência de dois endemismos ibéricos: cobra-de-pernas-pentadáctila 

(Chalcides bedriagai) e lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). 

8.10.4.1.4 - Avifauna 

O grupo das aves reveste-se de maior importância pela riqueza de espécies que se identifica nesta 

região, reforçada pela existência de uma Zona de Protecção Especial (ZPE de Castro Verde, 

Directiva Aves) a cerca de 1 km do Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 
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Na sua totalidade, contabilizam-se 183 espécies de aves potencialmente ocorrentes na área de 

estudo, tendo sido identificadas 31 no decorrer dos levantamentos de campo efectuados no mês de 

Fevereiro de 2007. 

Nas zonas agrícolas de cultura arvense e montado, encontrou-se com alguma frequência a perdiz-

vermelha (Alectoris rufa), o abibe (Vanellus vanellus) e a tarambola-dourada (Pluvialis apricaria) 

em alimentação na vegetação rasteira. Estes habitats são também utilizados como zonas de caça de 

rapinas como o peneireiro (Falco tinnunculus) a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e o milhafre- 

-preto (Milvus migrans). 

As zonas húmidas de albufeira ou linhas de água são preferenciais para espécies de aves aquáticas, 

tendo sido identificada uma razoável diversidade: pato-real (Anas platyrhynchos), mergulhão- 

-pequeno (Tachybaptus ruficollis), galeirão (Fulica atra) e negrinha (Aythya fuligula). Aqui 

também de podem encontrar a cegonha-branca (Ciconia ciconia) e a garça-cinzenta (Egretta 

garzetta). 

O número de espécie de maior preocupação conservacionista é considerável: 9 “Criticamente em 

Perigo”, 14 “Em Perigo”, 24 “Vulnerável” e 19 “Quase Ameaçado”. O Quadro 4 do Anexo 9 

apresenta o elenco da avifauna ocorrente e potencial na área de estudo. 

A região de Castro Verde é considerada a área mais importante em Portugal para a conservação da 

avifauna estepária, com destaque para a abetarda (Otis tarda) e para o peneireiro-das-torres (Falco 

naumanni). É também a principal área de reprodução do rolieiro (Coracias garrulus) e onde 

ocorrem as maiores densidades nacionais de machos reprodutores de sisão (Tetrax tetrax). Outras 

aves estepárias encontram aqui um dos seus principais redutos, é o caso do cortiçol-de-barriga-preta 

(Pterocles orientalis), da calhandra-real (Melanocorypha calandra), do alcaravão (Burhinus 

oedicnemus) e do tartaranhão-caçador (Circus pygargus), entre outros (ICN, 2006). 

8.10.4.1.5 - Mamíferos 

Das 28 espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi confirmada a presença ou 

identificados indícios da presença de cinco espécies durante os trabalhos de campo. A ocorrência de 

lepídeos é significativa, tanto do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) como da lebre (Lepus 

granatensis). 

Identificaram-se dejectos de lontra (Lutra lutra) em dois pontos da ribeira de Oeiras e diversos 

rastos de javali (Sus scrofa) nas imediações desta linha de água. Encontrou-se ainda um cadáver de 

ouriço-cacheiro (Erinaceus europeus) numa das vias rodoviárias que atravessam a área de estudo. 
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Do grupo dos mamíferos, destacam-se os quirópteros, com cinco espécies, qualquer delas com um 

estatuto de conservação preocupante, com especial relevo para as espécies do género Rhinolophus. 

Relativamente aos carnívoros, os biótopos ocorrentes proporcionam a ocorrência da raposa (Vulpes 

vulpes), doninha (Mustela nivalis) e a geneta (Genetta genetta). Também aqui se podem encontrar 

diversos micromamíferos (principalmente murídeos), referindo-se, entre eles, o rato-do-campo 

(Apodemus sylvaticus), o musaranho-anão (Sorex minutus) e o rato-das-hortas (Mus spretus). 

O elenco completo de mamíferos pode ser consultado no Quadro 5 do Anexo 9. 

8.11 -  PAISAGEM 

8.11.1 -  Tipologia de ocupação do solo 

O tipo de ocupação do solo é uma característica que pela sua importância como elemento de 

avaliação da paisagem, adquire o valor de atributo físico nos estudos paisagísticos. O uso do solo, 

considerado como sistema cultural da paisagem, é fundamental para avaliar o seu valor paisagístico, 

sendo uma característica particularmente relevante na apreciação estética e cénica. Esta valoração, 

representada pela ocupação do solo, pode ser expressa de um modo positivo, contribuindo para o 

incremento da qualidade cénica do território, ou de modo negativo, contribuindo para a diminuição 

desse valor, sendo, neste caso, classificada como intrusão visual. Ambas as classificações podem 

coexistir numa determinada região, sendo pois fundamental a definição dos elementos que 

reflectem o maior ou menor contributo para o enriquecimento da qualidade visual ou cénica global 

de uma determinada paisagem. 

A área de estudo caracteriza-se pela predominância do uso agrícola, seguido do uso florestal. 

Apresenta-se como uma vasta planície, onde o relevo suave e os diferentes tipos de ocupação do 

solo, lhe conferem uma estrutura em mosaico, na qual a diversidade de texturas e cores 

proporcionam valores visuais inequívocos de elevada qualidade paisagística. Estes pontos tornam-

se singulares, principalmente neste cenário de planície, quando na presença de formações vegetais 

onde ainda está patente o carácter natural, ou então em áreas de origem artificial, mas que pelo seu 

enquadramento e pelo seu valor tradicional enriquecem o valor cénico da paisagem, na medida em 

que nos proporcionam diferentes texturas, formas e cores. Salienta-se a vegetação ribeirinha, que 

em melhor estado de conservação significaria um contributo fundamental na melhoria da qualidade 

cénica da paisagem. Os contrastes de tonalidades proporcionados por estas formações, acentuam-se 

numa dinâmica sazonal e sobressaem pela presença diversificada, em termos de dimensão e forma, 

dos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo. 

A área urbana é essencialmente concentrada, e as habitações conservam ainda a estrutura tradicional 

da região, cuja arquitectura se caracteriza por edifícios de pequena dimensão com um único piso 
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térreo, de paredes grossas construídas em argila amassada com estrutura de madeira, sendo depois 

caiada. No entanto, o Complexo Mineiro de Neves–Corvo, surge nesta área como intrusão visual 

(negativo, portanto). Trata-se de uma vasta área que: pela grande movimentação de pessoas e 

veículos, pela quantidade de taludes desnudados, pelo volume de escombros acumulados, pelas 

áreas de estaleiro e pelo tipo de edificações existentes, nomeadamente no que diz respeito à sua 

dimensão, forma e cor, em nada semelhante à arquitectura tradicional, sobressai no cenário envolvente 

como uma unidade desintegrada, contribuindo para a diminuição do valor paisagístico da área de 

estudo. 

8.11.2 -  Unidades de paisagem 

A definição das unidades de paisagem na área de estudo baseou-se no cruzamento da informação 

relativa à fisiografia com as unidades de ocupação do solo, relacionando-as com as diferentes 

estruturas espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se assim uma 

caracterização sistemática da área em estudo e das relações de dependência entre o substrato físico, 

a compartimentação natural e a presença humana. 

A conjugação destes factores bióticos (ocupação natural e semi-natural), abióticos (geomorfologia) 

e culturais (padrões de ocupação do solo e presença de valores do património cultural), permitiu 

definir unidades e sub-unidades de paisagem homogéneas. As unidades de paisagem correspondem 

às zonas fisiográficas de maior relevo, enquanto as sub-unidades resultam da conjugação destas 

com o seu carácter (que é dependente das características da ocupação). Obtiveram-se assim as 

unidades e sub-unidades de paisagem que adiante se identificam: 

• UNIDADES DE PAISAGEM 

A - Planície, predominantemente ocupada por culturas anuais de sequeiro (searas e 

pousios), montado de azinheira e olivais. Destacam-se ainda pela sua singularidade 

(incremento do valor cénico da região), os espaços urbanos, nomeadamente Monte dos 

Mestres, Neves da Graça, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. Trata-se de uma 

área que se caracteriza fundamentalmente pelos seus volumes suaves, onde os 

horizontes são longínquos. 

B - Zonas húmidas – Fazem-se representar por diferentes cursos de água pertencentes à 

bacia hidrográfica do rio Guadiana, nomeadamente pela Ribeira de Oeiras e por 

pequenos barrancos seus afluentes. A ocupação do solo nas suas margens faz-se 

predominantemente através de formações arbustivas típicas da região, tamargais e 

tamujais, muito embora, dada a forte pressão antrópica sobre eles exercida (agricultura), 

se apresentem de forma incipiente quase não se diferenciando como uma identidade 

própria na paisagem. Tais características permitem-nos dizer que se trata de uma 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 328/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

unidade de reduzida absorção visual, de volumes suaves e de baixos potenciais de 

visualização. 

• SUB-UNIDADES DE PAISAGEM 

- ÁREAS ARTIFICIALIZADAS 

1 – Povoações de Monte dos Mestres, Neves da Graça, Senhora da Graça de Padrões e A- 

-do-Corvo, caracterizam-se pelo tecido urbano concentrado, onde os edifícios 

respeitam maioritariamente a arquitectura tradicional, ao nível das formas e dos 

materiais utilizados, evidenciando uma relação com a principal actividade da região, 

tradicionalmente agrícola; 

2 – Albufeiras, trata-se de regolfos criados por pequenos açudes nas diferentes linhas de 

água existentes.  

3 – Complexo Mineiro de Neves–Corvo, surge como uma vasta área industrial, onde 

existe: uma grande movimentação de pessoas e veículos, uma grande quantidade de 

taludes desnudados, um grande volume de escombros acumulados, onde estão 

presentes áreas de estaleiro e onde o tipo de edificações existentes não corresponde à 

traça arquitectónica tradicional. 

- ÁREAS DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

4 - Searas; 

5 – Pousios; 

6 – Olivais; 

- ÁREAS DE EXPLORAÇÕES FLORESTAIS 

7 - Áreas de montado onde se pratica sob coberto a cerealicultura em regime de rotação 

com pousio-pastagem; 

8- Povoamentos florestais de pinheiro manso. Trata-se de monoculturas de Pinus pinea em 

áreas marginais à agricultura. 

- ÁREAS COM FORMAÇÕES VEGETAIS TIPO DESTA REGIÃO 

9 - Cursos de água – não se evidenciam na paisagem pelo esparso bosque ribeirinho que 

apresentam. Nestes cursos de água são típicas as formações constituídas 

predominantemente por arbustos, nomeadamente por loendros, tamujos e 

tamargueiras. 

A vegetação ripícola constitui um dos componentes essenciais dos corredores fluviais, 

contribuindo fortemente para o incremento da riqueza e diversidade paisagística, assim 

como para a valorização cénica da paisagem. Define o traçado dos cursos de água ao 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 329/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

longo da paisagem, marcando o seu percurso mesmo quando a sua presença não é 

perceptível. 

A paisagem desta área caracteriza-se sobretudo pelos declives pouco acentuados, 

manifestos numa planície de relevo suave e ondulado. É uma vasta área onde as 

perturbações humanas estão sempre patentes, nomeadamente pela acção da 

agricultura. Estas acções moldaram necessariamente a paisagem e contribuíram para a 

situação a que actualmente se assiste, e que consiste num mosaico constituído por 

parcelas de ocupação distinta, nomeadamente as culturas anuais, os pousios, os 

montados, os olivais e os povoamentos florestais. No entanto, no cenário geral, 

encontra-se como principal factor de degradação em termos paisagísticos o Complexo 

Mineiro Neves–Corvo. Trata-se de uma vasta área que: pela grande movimentação de 

pessoas e veículos, pela quantidade de taludes desnudados, pelo volume de escombros 

acumulados, pelas áreas de estaleiro e pelo tipo de edificações existentes, 

nomeadamente no que diz respeito à sua dimensão, forma e cor, em nada semelhante à 

arquitectura tradicional, sobressai no cenário envolvente como uma unidade desintegrada, 

contribuindo para a diminuição do valor paisagístico da área de estudo.  

8.11.3 -  Qualidade paisagística e visual 

A paisagem é a expressão mais imediatamente apreendida sobre o estado geral do ambiente que nos 

rodeia. Um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem planeado, culturalmente 

integrado e ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada qualidade, que 

será imediatamente perceptível pelas suas características visuais, qualitativamente reconhecidas. 

Na análise da qualidade paisagística da área em estudo tiveram-se em conta os seguintes critérios: 

a) Fragilidade – analisa a capacidade que o meio tem de “dar resposta” à acção de agentes 

perturbadores. Depende de condicionalismos biofísicos tais como factores fisiográficos, 

edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais) prevalecentes; 

b) Diversidade – caracteriza a sub-unidade de paisagem identificada relativamente à riqueza e 

variedade de elementos paisagisticamente significativos; 

c) Integração paisagística – relaciona as características morfológicas de cor, textura, forma, 

escala, etc., dos elementos componentes da sub-unidade de paisagem em análise, com as 

características paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Estes critérios permitem determinar o valor paisagístico intrínseco, das várias sub-unidades de 

paisagem que constituem a área de estudo (Quadro 8.53). 
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QUADRO 8.53 

Qualidade paisagística e visual 

UNIDADES E SUB-UNIDADES 
DE PAISAGEM 

FRAGILIDADE DIVERSIDADE 
INTEGRAÇÃO 
PAISAGÍSTICA 

QUALIDADE 
PAISAGÍSTICA 

E VISUAL 
A – Planície     

1. Povoações Média Elevada Elevada Elevada 
3.    Complexo Mineiro de Neves–Corvo Reduzida Elevada Reduzida Reduzida 
4.    Searas Reduzida Média Elevada Média 
5. Pousios Reduzida Média Média Média 
6.    Olivais Média Média Elevada Média 
7. Montado de azinheira Média Média Elevada Média 
8. Povoamentos florestais (pinhal manso) Reduzida Média Média Média 

B – Zonas húmidas     
2. Albufeiras Reduzida Elevada Elevada Elevada 
9. Bosque ribeirinho Elevada Elevada Elevada Elevada 

a) Áreas de reduzida qualidade paisagística e visual – Compreende a sub-unidade de paisagem 

A3. Trata-se de uma vasta área, marcada pela presença de grande movimentação de 

pessoas e veículos, pela quantidade de taludes desnudados, pelo volume de escombros 

acumulados, pelas áreas de estaleiro e pelo tipo de edificações existentes, nomeadamente no 

que diz respeito à sua dimensão, forma e cor, em nada semelhante à arquitectura tradicional. 

Tais atributos, ímpares na paisagem em estudo, fazem sobressair esta sub-unidade de paisagem 

de forma negativa, desintegrada do contexto geral contribuindo para a diminuição do valor 

paisagístico da região.  

b) Áreas de média qualidade paisagística e visual – compreende as sub-unidades de paisagem 

A4, A5, A6, A7 e A8. Trata-se de áreas com maior representatividade na área de estudo e 

que perante um observador revelam a existência de uma acção antrópica (com a perda de 

carácter natural). São unidades onde o desequilíbrio biológico se evidencia pela pouca 

diversidade, quer em espécies, quer em termos de forma, estrutura e cor, e que deixam a 

percepção de um ambiente pouco saudável.  

c) Áreas de elevada qualidade paisagística e visual – São representadas pelas sub-unidades de 

paisagem A1, B2 e B9.  

Muito embora de origem antrópica (A1 e B2), pela sua singularidade, localização e 

disposição, determinam um incremento no valor paisagístico, quer pelos elevados 

potenciais de visualização, quer pela diversidade de formas, texturas e cores. A estas 

acrescentam-se os bosques ribeirinhos (B9), integrados numa área onde o relevo impôs a 

sua distribuição, contrastam de forma harmoniosa com a área envolvente, proporcionando-

nos paisagens de vales de elevada qualidade cénica. Todas estas sub-unidades contrastam 

de forma harmoniosa e proporcionam paisagens de elevada qualidade, contribuindo para o 

incremento qualitativo do padrão maioritário da paisagem da região.  
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8.12 -  SÓCIO-ECONOMIA 

8.12.1 -  Considerações gerais 

Com a caracterização sócio-económica da área de intervenção e de influência do Projecto, pretende-

se identificar as principais características da população e das actividades económicas, tendo por 

objectivo principal a avaliação das potenciais afectações ou benefícios decorrentes das fases de 

construção, exploração e desactivação do projecto de alteamento da Barragem de Rejeitados, das 

alterações das lavarias de cobre e de zinco e da construção das instalações para o fabrico de pasta  

do Complexo Mineiro de Neves–Corvo. A caracterização é feita com base nos dados disponíveis do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos aos Censos 91 e 2001 (dados publicados e não 

publicados) e ao Anuário Estatístico da Região do Alentejo, bem como ao correspondente 

reconhecimento local. 

Para algumas variáveis censitárias considera-se a desagregação por freguesia e lugar, tendo em 

conta a influência que o Projecto terá nas freguesias onde se localiza o Complexo Mineiro e nas 

freguesias situadas a distâncias até 10 km (Figura 7.1). 

8.12.2 -  Enquadramento territorial 

A área de estudo abrange parte das freguesias de Senhora da Graça de Padrões no concelho de 

Almodôvar (onde se localiza a Barragem de Rejeitados) e de Santa Bárbara de Padrões no concelho 

de Castro Verde (onde se localizam as instalações do complexo mineiro).  

As freguesias da área de estudo confinam com as seguintes freguesias: 

• CONCELHO DE ALMODÔVAR 

- Almodôvar, a Sudoeste; 

- Rosário, a Noroeste; 

- Santa Cruz, a Sul. 

• CONCELHO DE CASTRO VERDE 

- Castro Verde, a Noroeste; 

- São Marcos da Ataboeira, a Norte. 

• CONCELHO DE MÉRTOLA 

- São Miguel do Pinheiro, a Leste; 

- São Pedro de Solis, a Sudeste; 
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- São João dos Caldeireiros (embora não confinando com a área de estudo localiza-se a 

distância inferior a 10 km). 

Segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos – NUTS (INE), e tal como 

já foi referido no Capítulo 7, os concelhos da área de estudo pertencem à sub-região do Baixo 

Alentejo (NUT III), que por sua vez se insere na região do Alentejo (NUT II). 

8.12.3 -  Caracterização da população e actividades económicas 

8.12.3.1 -  População e povoamento 

A região do Baixo Alentejo é caracterizada por uma densidade populacional média de cerca de 

15,3 hab/km2, ou seja, cerca de 13,5% da densidade populacional do Continente. Nas últimas 

décadas a estrutura do povoamento foi marcada por grandes decréscimos populacionais, traduzidos 

na saída continuada da população das zonas com características marcadamente rurais para os 

aglomerados urbanos das sedes de concelho, dentro e fora da região. Esta dinâmica é bem 

conhecida no contexto Regional e também Nacional.  

O povoamento da Região é do tipo concentrado, com cerca de 66% da população a residir em 

lugares com mais de 2 000 habitantes, correspondendo a maior parte deles à própria sede de 

freguesia.  

Esta região apresenta um envelhecimento da população significativo, com cerca de 22% a 24% da 

população acima dos 65 anos, o que constitui um factor negativo para a estrutura da mão-de-obra 

disponível na região. O crescimento natural da população é negativo em quase todos os concelhos 

da região o que impede a inversão da dinâmica de regressão populacional, agravada por saldos 

migratórios que se mantêm com valores negativos. A manter-se esta tendência, a região do Alentejo 

continuará a registar decréscimo de população em idade activa. 

Assim, a dinâmica demográfica negativa, as estruturas etárias envelhecidas e a estrutura de 

povoamento, prefiguram uma situação crítica em termos de desenvolvimento, onde os espaços 

rurais se despovoam e não emergem centros urbanos capazes de assegurarem limiares de procura 

para suporte a iniciativas locais, nem atractivos de mão-de-obra capazes de interessarem iniciativas 

externas. 

Segundo os dados dos Censos 2001, a evolução da população residente nos concelhos da área de 

estudo revela um decréscimo de população na última década (Quadro 8.54), com o concelho de 

Almodôvar a registar um decréscimo de cerca de 9,5%. 

As freguesias da área de estudo registaram variação da população residente na última década de 

– 3,1% e de 1,2%, respectivamente, Santa Bárbara de Padrões e Senhora da Graça de Padrões. Das 
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freguesias adjacentes, salienta-se o decréscimo significativo da população de São Marcos da 

Ataboeira, que foi de 31,6% (Quadro 8.54). 

Globalmente, o decréscimo da população acompanha a tendência que se verifica nas zonas do 

interior do país, onde o dinamismo económico é menor. 

A redução da taxa de natalidade, o aumento significativo da esperança de vida e o envelhecimento 

crescente da população alentejana, têm provocado uma instabilidade demográfica, à qual se associa 

o crescimento migratório. Estes factores têm originado mudanças na distribuição espacial da 

população, verificando-se a tendência para a concentração da população nos centros urbanos mais 

polarizadores da Região, destacando-se Beja e Évora. Por outro lado, observa-se uma redução 

generalizada, e significativa, da população residente em lugares isolados, considerados nos Censos 

2001 como “população residual” (INE). 

QUADRO 8.54 

População residente e variação entre 1991 e 2001 

nos concelhos e freguesias da área de influência  

POPULAÇÃO RESIDENTE 
VARIAÇÃO 

(1991-2001) 
(%) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

(hab/km2) 

CONCELHO 

FREGUESIA 

LUGAR 
1991 2001 2001 2001 

Almodôvar 8 999 8 145 -9,5 9,8 

Almodôvar 3 591 3 596 0,1 16,2 

Rosário 691 606 -12,3 9,9 

Santa Cruz 1 139 898 -21,2 7,3 

Senhora da Graça de Padrões* 490 496 1,2 14,1 

Castro Verde 7 762 7 603 -2,0 13,5 

Castro Verde 4 646 4 820 3,7 16,1 

Santa Bárbara de Padrões* 1 311 1 271 -3,1 19,0 

São Marcos da Ataboeira 545 373 -31,6 3,6 

Mértola 9 805 8 712 -11,1 6,2 

São João dos Caldeireiros 803 728 -9,3 7,0 

São Miguel do Pinheiro 1 041 880 -15,5 6,4 

São Pedro de Solis 377 318 -15,6 5,0 

Baixo Alentejo 143 020 135 105 -5,5 15,3 

Alentejo 782 331 776 585 -0,7 24,3 

Continente 9 375 926 9 869 343 5,3 113,0 

FONTE: Censos 1991 e 2001, INE 

* Freguesia do Complexo Mineiro 
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8.12.3.2 -  Estrutura etária 

A estrutura etária da população revela que a população dos concelhos da área de estudo é 

envelhecida, com índices de envelhecimento de 337,5% na freguesia de Senhora da Graça de 

Padrões e de 180,2% na freguesia de Santa Bárbara de Padrões, valores superiores ao verificado nos 

concelhos respectivos e nas regiões onde se integram. 

A percentagem de jovens na freguesia de Senhora da Graça de Padrões (9,7%) é inferior à registada 

nos concelhos e a população em idade activa (escalões de 15–24 e 25–64 anos) é da mesma ordem 

de grandeza que a verificada nos concelhos e região (Quadro 8.55). 

O índice de dependência de idosos é também desfavorável nas duas freguesias da área do complexo 

mineiro, em regra superior ao observado nos concelhos respectivos, com destaque para a freguesia 

de Senhora da Graça de Padrões que é de 56,6% (Quadro 8.57). 

QUADRO 8.55 

Estrutura etária da população residente segundo os grandes 

grupos etários em 2001 e variação 1991-2001 

GRANDES GRUPOS 
ETÁRIOS 

(anos) 

VARIAÇÃO 1991-2001 
(anos) 

CONCELHO 
FREGUESIA 

LUGAR 

TOTAL 
(hab) 

0-14 
(%) 

15-24 
 (%) 

25-64 
 (%) 

>= 65 
(%) 

Total 
(%) 

0-14 
(%) 

15-24 
(%) 

25-64 
(%) 

>= 65 
(%) 

Almodôvar 8 145 11,5 12,4 50,0 26,1 -9,5 -41,6 -19,7 -57 17,1 
Almodôvar 3 596 13,9 14,1 52,3 19,7 0,1 -34,6 1,6 7,4 22,6 
Rosário 606 13,2 13,9 51,7 21,3 -12,3 -34,4 -30,6 -5,7 11,2 
Santa Cruz 898 9,7 11,2 46,5 32,5 -21,2 -44,9 -29,9 -17,9 -11,0 
Senhora da Graça de Padrões* 496 9,7 10,7 47,0 32,7 1,2 -42,2 -24,3 -7,5 90,6 

Castro Verde 7 603 13,7 13,2 50,8 22,2 -2,0 -23,4 -4,5 3,8 4,0 
Castro Verde 4 820 15,0 13,5 51,9 19,6 3,7 -14,8 6,2 12,2 -1,2 
Santa Bárbara de Padrões* 1 271 13,1 12,7 50,5 23,7 -3,1 -26,1 -23,3 1,6 23,9 
São Marcos da Ataboeira 373 10,2 13,7 48,3 27,9 -31,6 -60,0 -17,7 -28,6 -23,5 

Mértola 8 712 11,5 10,9 45,2 32,4 -11,1 -32,9 -24,3 -11,0 7,2 
São João dos Caldeireiros 728 10,9 10,7 44,8 33,7 -9,3 -29,5 -28,4 -12,1 16,1 
São Miguel do Pinheiro 880 7,4 10,5 42,4 39,8 -15,5 -52,6 -39,5 -19,1 20,3 
São Pedro de Solis 318 8,5 10,4 44,7 36,5 -15,6 -49,1 -13,2 -20,2 7,4 

Baixo Alentejo 135 105 13,6 12,9 49,6 24,0 -5,5 -26,7 -11,3 -3,3 11,4 
Alentejo 776 585 13,7 12,9 51,0 22,3 -0,7 -22,0 -6,4 0,8 19,1 
Continente 9 869 343 15,8 14,2 53,5 16,5 5,3 -15,7 -8,2 11,9 26,9 

Fonte: Censos 91 e 2001, INE.  

* Freguesia do Complexo Mineiro 

QUADRO 8.56 

Índice de envelhecimento e de dependência total, de jovens e de idosos (2001) 

Índices REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 
Ie 

(%) 
Idt 
(%) 

Idj 
(%) 

Idi 
(%) 
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Almodôvar 226,9 60,2 18,4 41,8 
Almodôvar 142,0 50,7 21,0 29,8 
Rosário 161,3 52,6 20,2 32,5 
Santa Cruz 335,6 73,0 16,8 56,3 
Senhora da Graça de Padrões* 337,5 73,4 16,8 56,6 

Castro Verde 161,7 56,2 21,5 34,7 
Castro Verde 130,9 52,8 22,9 29,9 
Santa Bárbara de Padrões* 180,2 58,3 20,8 37,5 
São Marcos da Ataboeira 273,7 61,5 16,5 45,0 

Mértola 280,6 78,3 20,6 57,7 
São João dos Caldeireiros 310,1 80,2 19,6 60,6 
São Miguel do Pinheiro 538,5 89,2 14,0 75,3 
São Pedro de Solis 429,6 81,7 15,4 66,3 

Baixo Alentejo 175,9 60,2 21,8 38,4 
Alentejo 162,7 56,4 21,5 34,9 
Continente 104,5 47,7 23,3 24,4 

FONTE: Censos 2001, INE 

* Freguesia do Complexo Mineiro 

Ie – Índice de envelhecimento; Idt – Índice de dependência total; Idj – Índice de dependência dos jovens; Idi – Índice de 
dependência de idosos 

8.12.3.3 -  População economicamente activa e taxa de desemprego 

Para os concelhos da área de estudo, a percentagem da população economicamente activa em 2001 

que se encontrava empregada, rondava 80%, sendo da mesma ordem de grandeza que o observado 

na região onde se integram e um pouco mais favorável no caso do concelho de Almodôvar. Nas 

freguesias destaca-se a percentagem reduzida de população empregada na freguesia de Senhora da 

Graça de Padrões, que é apenas de 70,3%. 

A taxa de actividade é muito reduzida na freguesia de Senhora da Graça de Padrões, apenas com 

31,9%. Na outra freguesia da área de estudo a taxa de actividade de 43,6% aproxima-se da taxa de 

actividade do concelho respectivo, Castro Verde, e da Região do Baixo Alentejo (Quadro 8.57). 

QUADRO 8.57 

População residente empregada, por sectores de actividade económica em 2001 

TERCIÁRIO REGIÃO 

CONCELHO 

FREGUESIA 

TOTAL 
PRIMÁRIO 

(%) 
SECUNDÁRIO 

(%) Total 
(%) 

SNSocial 
(%) 

SRAE 
(%) 

TAXA DE 
ACTIVIDADE 

(%) 

Almodôvar 2974 14,3 35,7 50,0 54,9 45,1 39,5 

Almodôvar 1523 8,7 28,0 63,2 57,8 42,2 45,7 

Rosário 216 11,1 56,5 32,4 42,9 57,1 41,6 

Santa Cruz 290 23,4 36,2 40,3 55,6 44,4 37,5 

Senhora da Graça de Padrões* 154 6,5 63,0 30,5 61,7 38,3 31,9 

Castro Verde 2985 11,1 32,7 56,2 53,7 46,3 44,4 

Castro Verde 1972 8,2 29,2 62,6 53,9 46,1 46,2 
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Santa Bárbara de Padrões* 500 9,0 46,4 44,6 53,8 46,2 43,6 

São Marcos da Ataboeira 134 19,4 37,3 43,3 50,0 50,0 41,6 

Mértola 2741 18,9 23,5 57,7 57,9 42,1 35,9 

São João dos Caldeireiros 224 22,3 30,8 46,9 50,5 49,5 33,9 

São Miguel do Pinheiro 254 24,0 29,9 46,1 41,0 59,0 33,0 

São Pedro de Solis 105 19,0 37,1 43,8 34,8 65,2 37,1 

Baixo Alentejo 50 818 14,9 22,7 62,4 55,4 44,6 42,5 

Alentejo 323 167 12,0 27,9 60,1 50,3 49,7 45,4 

Continente 4 450 711 4,8 35,5 59,7 42,3 57,7 48,4 

FONTE: Censos 2001, INE 

SN Social – Serviços de Natureza Social; SRAER – Serviços Relacionados com a Actividade Económica 

Relativamente à taxa de desemprego, para a década 1991-2001, verificou-se um decréscimo em 

todos os concelhos e quase generalizado nas freguesias. Destaca-se a redução muito expressiva do 

desemprego na freguesia de Senhora da Graça de Padrões, de 30,8%. Em Santa Bárbara de Padrões 

o decréscimo foi menor, de 5,63% (Quadro 8.58). 

QUADRO 8.58 

População economicamente activa em 2001 e taxa de desemprego 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA 

População desempregada Taxa de desemprego REGIÃO 

CONCELHO 

FREGUESIA 
Habitantes 

Empregada 
(%) Habitantes 

Procura 1º 
emprego 

(%) 

Procura novo 
emprego 

(%) 

1991 
(%) 

2001 
(%) 

Almodôvar 3216 92,5 242 19,8 80,2 15,9 7,5 

Almodôvar 1645 92,6 122 19,7 80,3 13,4 7,4 

Rosário 252 85,7 36 8,3 91,7 29 14,3 

Santa Cruz 337 86,1 47 23,4 76,6 10,8 13,9 

Senhora da Graça de Padrões* 158 70,3 4 75,0 25,0 33,3 2,5 

Castro Verde 3375 88,4 390 22,1 77,9 11,8 11,6 

Castro Verde 2229 88,5 257 21,4 78,6 11,8 11,5 

Santa Bárbara de Padrões* 554 90,3 54 27,8 72,2 15,3 9,7 

São Marcos da Ataboeira 155 86,5 21 28,6 71,4 6,1 13,5 

Mértola 3125 87,7 384 22,7 77,3 12,8 12,3 

São João dos Caldeireiros 247 90,7 23 13,0 87,0 37 9,3 

São Miguel do Pinheiro 290 87,6 36 36,1 63,9 5,4 12,4 

São Pedro de Solis 118 89,0 13 15,4 84,6 8,1 11 

Baixo Alentejo 57 390 88,5 6572 17,2 82,8 14,3 11,5 

Alentejo 352 949 91,6 29782 16,7 83,3 9,2 8,4 

Continente 4 778 115 93,1 327404 21,0 79,0 6,1 6,9 

FONTE: Censos 2001, INE 

* Freguesia do Complexo Mineiro 
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Da população desempregada, a maior parte encontrava-se à procura de novo emprego, excepto em 

Senhora da Graça de Padrões, onde 75% da população desempregada procurava o primeiro 

emprego (Quadro 8.58). 

8.12.3.4 -  Ensino 

A qualificação da população considerando o nível de ensino atingido, aponta para uma 

predominância clara de população com nível de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico nas duas 

freguesias da área de estudo, com 40,5% a 43,3%. 

A população com Ensino Secundário e Superior nas duas freguesias do Complexo Mineiro tem 

menor expressão que o verificado nos concelhos respectivos, variando entre 7,0% e 7,3% com 

Ensino Secundário e entre 2,6% e 2,7% com Ensino Superior, valores muito inferiores ao observado 

nas duas regiões consideradas (Quadro 8.59). 

A percentagem de população sem qualquer nível de ensino tem uma expressão desfavorável nas 

freguesias do complexo mineiro, superior ao verificado nos concelhos e nas duas regiões do 

Alentejo (Quadro 8.60). 

QUADRO 8.59 

População residente e nível de ensino atingido em 2001 

NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO 

Básico 

REGIÃO 

CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE Nenhum 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Secundário Médio Superior 

Almodôvar 8145 26,2 38,9 10,3 10,0 9,8 0,3 4,5 

Almodôvar 3596 18,7 36,0 10,7 12,7 14,3 0,5 7,1 

Rosário 606 21,8 45,5 10,2 9,1 8,6 0,0 4,8 

Santa Cruz 898 28,6 44,5 9,2 8,0 6,6 0,2 2,8 

Senhora da Graça de Padrões* 496 31,7 40,5 9,5 8,5 7,3 0,0 2,6 

Castro Verde 7603 18,8 38,1 12,8 10,5 12,4 0,3 7,1 

Castro Verde 4820 15,4 36,6 11,6 11,3 15,2 0,4 9,6 

Santa Bárbara de Padrões* 1271 26,4 43,3 12,9 7,7 7,0 0,1 2,7 

São Marcos da Ataboeira 373 20,9 45,3 14,7 8,0 8,8 0,3 1,9 

Mértola 8712 24,6 40,3 11,4 10,8 9,0 0,3 3,6 

São João dos Caldeireiros 728 27,2 41,6 13,6 7,4 6,6 0,1 3,4 

São Miguel do Pinheiro 880 27,7 42,6 12,3 5,9 8,3 0,3 2,8 

São Pedro de Solis 318 29,6 45,3 13,5 9,7 1,6 0,0 0,3 

Baixo Alentejo 135105 21,6 36,1 11,6 10,5 12,3 0,4 7,4 

Alentejo 776585 19,8 36,2 11,2 10,2 14,2 0,5 7,8 

Continente 9 869 343 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 
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FONTE: Censos 2001, INE 

* – Freguesia do Complexo Mineiro 

8.12.3.5 -  Sectores de actividade económica 

O Sector Terciário apresenta-se como o grande empregador dos concelhos da área de estudo, 

revelando a importância que os serviços e o comércio têm, sendo responsável por mais de metade 

do emprego. Nas freguesias, constituem excepção as duas freguesias da área do Complexo Mineiro 

e a freguesia de Rosário. Os serviços de natureza social têm uma expressão um pouco superior aos 

serviços relacionados com a actividade económica, excepto na freguesia do Rosário (Quadro 8.57). 

O Sector Secundário revela a importância das actividades industriais ligadas ao complexo mineiro, 

com cerca de 63,0% da população empregada em Senhora da Graça de Padrões e 46,4% em Santa 

Bárbara de Padrões (Quadro 8.57). 

A actividade relacionada com o Sector Primário, embora já não tenha a expressão que deteve no 

passado, ainda desempenha um papel com significado na economia dos concelhos e também das 

regiões, claramente superior à média do Continente (Quadro 8.57). 

Nas duas freguesias do Complexo Mineiro, o Sector Primário tem uma expressão reduzida, de 6,5% 

e 9,0%, inferior ao que se verifica nos concelhos e praticamente em todas as freguesias adjacentes 

às duas freguesias referidas, assim como ao observado nas duas regiões consideradas (Quadro 8.59). 

8.12.3.6 -  Estrutura empresarial 

No final de 2004 os dois concelhos da área do Complexo Mineiro, Almodôvar e Castro Verde, 

tinham 1 089 e 813 empresas, respectivamente (Quadro 8.60). 

QUADRO 8.60 

Empresas com sede nos concelhos da área de estudo segundo a CAE – Rev. 2, em 31/12/2004 

REGIÃO/CONCELHO TOTAL A+B C D E F G H I J K L a Q 

Almodôvar               1 089   270   1   79 -   219   296   129   21   10   29   35 

Castro Verde               813   216   2   49 -   92   237   115   21   14   33   34 

Mértola                   913   251 -   47 -   154   260   116   19   13   24   29 

  Baixo Alentejo                  13 837 3 377 5 964 3 1.723 4 426 1 628 270 345 616 480 

 Alentejo                              58 565 12 409 165 4 281 11 9 026 18 103 6 127 1 343 1 688 3 105 2 307 

Continente 1 172 214  71 605  1 768  118 046   528  209 658  403 821  121 117  30 722  29 396  113 990  71 563 

FONTE: Anuário Estatístico de 2004, INE. 

As empresas do concelho de Almodôvar correspondiam a cerca de 7,9% das empresas da Região do 

Baixo Alentejo e as empresas do concelho de Castro Verde correspondiam a 5,9% (Quadro 8.62). 
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QUADRO 8.61 

Empresas com sede nos concelhos da área de estudo, 

segundo a CAE – Rev. 2, em 31/12/2004 (%) 

REGIÃO/CONCELHO TOTAL A+B C D E F G H I J K L a Q 

Almodôvar                292 24,8 0,09 7,3 - 20,1 27,2 11,8 1,9 0,9 2,7 3,2 

Castro Verde               516 26,6 0,25 6,0 - 11,3 29,2 14,1 2,6 1,7 4,1 4,2 

Mértola                   3 643 27,5 - 5,1 - 16,9 28,5 12,7 2,1 1,4 2,6 3,2 

  Baixo Alentejo                      13 837 24,4 0,04 7,0 0,02 12,5 32,0 11,8 2,0 2,5 4,5 3,5 

 Alentejo                                58 565 21,2 0,28 7,3 0,02 15,4 30,9 10,5 2,3 2,9 5,3 3,9 

Continente 1 172 214 6,1 0,15 10,1 0,05 17,9 34,4 10,3 2,6 2,5 9,7 6,1 

FONTE: Anuário Estatístico de 2004, INE. 

Legenda dos Códigos de Actividades (CAE Rev. 2): 

A – Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; B – Pesca; C – Indústrias extractivas; D – Indústrias transformadoras; E – Produção e 
distribuição de electricidade, gás e água; F – Construção; G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motocicletas e 
de bens de uso pessoal e doméstico; H – Alojamento e restauração; I – Transportes, armazenagem e comunicações; J – Actividades financeiras; 
K – Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas; L – Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; M –
 Educação; N – Saúde e acção social; O – Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais; P – Famílias com empregados domésticos; 
Q – Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 

Para os concelhos da área de estudo, as empresas relacionadas com o comércio por grosso e a 

retalho (entre 27,0% e 29,2%), como a agricultura, produção animal, caça e silvicultura (entre 

24,8% e 26,6%), com a indústria da construção civil (entre 11,3% e 20,1%) e com o alojamento e 

restauração (entre 11,8% e 14,1%) – actividades G, A + B, F e H, respectivamente – são as 

predominantes. Para a maior parte destas actividades os valores são superiores aos observados nas 

duas regiões onde se inserem e também no Continente. 

As empresas relacionadas com a indústria transformadora (D) correspondem apenas a 6,0% e 7,3% 

das empresas nos dois concelhos de Castro Verde e Almodôvar. 

8.12.3.7 -  Equipamentos 

Na Figura 8.23 apresenta-se a localização dos equipamentos existentes na proximidade da área de 

estudo, localizados até cerca de 10 km de distância do Complexo Mineiro. Correspondem a oito 

escolas, três postos médicos e um lar. 

As escolas de A-do-Corvo e de Senhora da Graça de Padrões localizam-se na área de estudo, a norte 

e sul do Complexo Mineiro. A escola mais próxima do limite da área de estudo é a de Semblana, a 

cerca de 500 m a sul e a cerca de 2 km a sudoeste da Barragem do Cerro do Lobo. 

A escola de A-do-Neves é a mais afastada, localizada a cerca de 9 km a poente da área de estudo. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 340/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

8.12.3.8 -  Outros indicadores 

A SOMINCOR assume-se como o maior empregador da região, contando com cerca de 75% de 

mão-de-obra da região, uma parte da qual é oriunda das explorações mineiras de Aljustrel e do 

Lousal entretanto encerradas. Além do emprego directo, salienta-se a contribuição para a formação 

profissional do pessoal proveniente daquelas explorações mineiras dadas as especificidades técnicas 

e tecnológicas inerentes às actividades do Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 

Para além da mão-de-obra local, foi necessário recorrer a quadros e especialistas no exterior da 

região, o que levou à adopção de uma política de oferta de habitação através da recuperação e 

construção de habitações nos núcleos urbanos de Almodôvar e Castro Verde, traduzidas pela 

instalação de cerca de 250 agregados familiares. 

Segundo a SOMINCOR, os empregados do Complexo Mineiro e familiares directos beneficiam de 

seguros de saúde complementares aos serviços da Segurança Social. Nas instalações do Complexo 

Mineiro existe um serviço de medicina preventiva e prestação de primeiros socorros aos 

trabalhadores, garantido pela presença de uma equipa médica e de enfermagem. 
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FIGURA 8.23 – Localização dos equipamentos existentes na envolvente do Complexo Mineiro de 

Neves–Corvo 
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Complementarmente, a SOMINCOR apoia a prestação de cuidados de saúde aos familiares dos 

trabalhadores, através do reforço das equipas médicas de especialidade nos centros de saúde dos 

concelhos de Almodôvar, Castro Verde e Beja, beneficiando assim a população local. 

A contribuição da SOMINCOR no panorama da educação também assume um papel relevante 

através da concessão de subvenções às estruturas de ensino locais e de atribuição de subsídios 

escolares aos filhos dos trabalhadores e de bolsas de estudo e prémios de aproveitamento escolar 

aos estudantes do ensino superior. Estes apoios estendem-se também à população local. 

Além deste apoio directo à população empregada no Complexo Mineiro e respectivos familiares, a 

SOMINCOR tem vindo a apoiar os municípios da área envolvente através de co-financiamento de 

infra-estruturas básicas, desportivas, recreativas e culturais (como a criação de centros de ocupação 

de tempos livres e a dinamização de actividades recreativas, desportivas e culturais) e também 

empresas fornecedoras e de prestação de serviços com sede na região. 

No âmbito das infra-estruturas básicas, saliente-se que a SOMINCOR capta água na albufeira de 

Santa Clara, no rio Mira, situada à distância de cerca de 40 km, no concelho de Odemira, a qual 

fornece gratuitamente à Câmara Municipal de Ourique (freguesia de Santana da Serra), à Câmara 

Municipal de Almodôvar (freguesias de Gomes Aires e Santa Clara-a-Nova e ao complexo 

desportivo de Almodôvar), e após tratamento, oferece às populações das três aldeias próximas: A-

do- 

-Neves, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 

No Quadro 8.62 apresenta-se a repartição dos vários apoios prestados às actividades em cada ano, 

que rondaram 970 000 euros entre 1994 e 2002, representando um contributo importante no apoio 

regional. 

QUADRO 8.62 

Apoio Regional da SOMINCOR (euros) 

ACTIVIDADES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Educação 50 877 53 845 63 182 3 292  823 5 087 12 143 6 409 2 295 197 953 

Arte 59 855 4 164 52 255  0 15 712  500 2 493 39 903 25 750 200 632 

Actividades culturais 45 390 69 447 62 155 25 029 6 973 4 950 3 117 9 443 1 970 228 474 

Desporto 27 433 35 913 22 947 18 455 3 740 21 323 24 341 20 101 31 323 205 576 

Humanitárias 18 708 20 181 1 197  598  600 2 743 1 496 9 726 1 746 56 995 

Donativos  0  0 32 521  0  100 1 246 27 758 3 460  500 65 585 

Diversos  0 7 192  0  0  0  0  0 7 232  0 14 424 

Total 202 263 190 742 234 257 47 374 27 948 35 849 71 348 96 274 63 584 969 639 

Fonte: SOMINCOR 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 344/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

8.12.3.9 -  Acessibilidades 

A acessibilidade ao Complexo Mineiro de Neves–Corvo apresenta algumas debilidades, decorrentes 

da sua posição geográfica no interior sul de Portugal Continental, num território de baixa densidade 

populacional e onde o povoamento é do tipo concentrado. 

As principais vias de comunicação que garantem a acessibilidade ao Complexo Mineiro, são: 

- IP2, com ligação em Castro Verde a partir da estrada nacional N2; este itinerário principal 

permite estabelecer a ligação para norte aos centros urbanos mais próximos de Beja e de 

Évora e para sul a Ourique. Permite ainda a ligação próxima à Auto-estrada do Sul – A2 e ao 

IC1. 

- Estrada Nacional N2 – que efectua a ligação entre Castro Verde e o sul, passando por 

Almodôvar. 

- Auto-estrada do Sul – A2 – que estabelece a ligação entre Lisboa e o Sul (A22); este 

itinerário permite a ligação ao IP 8 em Grândola para acesso à zona portuária de Sines.  

- IP8 – Via de ligação poente-nascente entre Sines e a fronteira de Vila Verde de Ficalho 

(ainda por concluir). 

- IC1 – Itinerário Complementar alternativo à A2, que liga o sul à região de Setúbal (nó da 

Marateca). 

- Ramal ferroviário da SOMINCOR entre o Complexo Mineiro e a rede ferroviária nacional, 

com ligação à Linha do Alentejo a norte de Ourique.  

8.12.3.10 -  Actividade da SOMINCOR  

A Mina de Neves–Corvo, explorada pela SOMINCOR, é detentora de uma influência regional e 

nacional no contexto português. O Complexo Mineiro de Neves–Corvo constitui o maior e mais 

importante projecto industrial português do sector extractivo, representando globalmente uma 

incorporação nacional da ordem de 60%, o que é muito significativo na dinamização das 

actividades económicas dos fornecedores nacionais de bens e serviços, contribuindo para o 

equilíbrio da balança comercial de Portugal. 

Com a exploração da mina de Neves–Corvo, a SOMINCOR tornou-se o primeiro produtor europeu 

de concentrados de cobre e estanho, colocando Portugal entre os primeiros quinze produtores 

mundiais de concentrados daqueles metais. A SOMINCOR coloca actualmente Portugal na posição 

de maior produtor e exportador europeu de concentrados de cobre e estanho, ocupando o 14º lugar 

no ranking mundial de produção de concentrados de cobre. 
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A maior parte dos clientes da SOMINCOR localiza-se na Bacia Atlântica e no Extremo Oriente. As 

expedições de concentrados de cobre e zinco (a granel), que se destinam integralmente ao mercado 

externo, são realizadas através de instalações portuárias localizadas em Setúbal e que permitem o 

acesso a navios graneleiros até 30 000 DWT.  

As expedições de concentrados de cobre são dirigidas para a Europa (Espanha, Alemanha e 

Finlândia), Canadá, Japão e Brasil. Por sua vez, os concentrados de Zinco são principalmente 

exportados para a Europa, Noruega, Finlândia, Bélgica e Espanha (Astúrias). 

A SOMINCOR, em 2006, empregava 797 funcionários, dos quais 406 trabalhavam na mina, 163 

nas lavarias e os restantes noutras actividades. A mina e as lavarias funcionam em três turnos, sendo 

o número médio de trabalhadores por turno o apresentado no Quadro 8.63. Nas restantes actividades 

trabalham, no horário laboral normal, cerca de 250 trabalhadores. 

QUADRO 8.63 

Distribuição do pessoal da SOMINCOR por turnos 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS MANHÃ TARDE NOITE 

Semana 185 166 141 

Fim-de-semana 18 19 41 

Total 273 185 182 

Uma parte destes funcionários foi enquadrada na SOMINCOR após o fecho da mina de Aljustrel, 

dado que detinham experiência mineira compatível com a actividade profissional a desenvolver na 

mina de Neves–Corvo. 

A SOMINCOR teve e continua a ter um papel importante na Região, nos concelhos envolventes, 

embora a área concessionada se localize nos concelhos de Castro Verde e de Almodôvar. 

8.13 -  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓGICO 

8.13.1 -  Considerações iniciais 

Os Projectos que são objecto de avaliação localizam-se no concelho de Almodôvar, freguesia de 

Senhora da Graça de Padrões e no concelho de Castro Verde, freguesia de Santa Bárbara de 

Padrões. Os projectos de alteração das Lavarias de Cobre e Zinco na Zona Industrial, em edifícios já 

construídos, pelo que não foram considerados neste descritor (Figura 8.24). 

Neste âmbito analisaram-se as três seguintes realidades: 

a) Unidade de Pasta – Projecto de Execução; 
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b) Alteamento da Barragem do Cerro do Lobo até à cota 255 m – trabalho que se encontra 

executado desde 2005; 

c) Área passível de afectação por efeito de onda de cheia (no âmbito da análise de risco). 

Como âmbito do Descritor consideraram-se elementos (indícios – toponímicos, topográficos, outros 

-, achados, construções, monumentos, conjuntos ou sítios) de interesse patrimonial (arqueológico, 

arquitectónico e etnológico) designados abreviadamente como Ocorrências de Interesse 

Patrimonial (OIP). 

Como área de estudo (AE) considerou-se o conjunto formado pela área de incidência do Projecto 

(AI) e uma zona envolvente (ZE) situada para além da AI. 

Geologicamente a área do projecto localiza-se sobre xistos e grauvaques, com raros filões de 

quartzo leitoso. 

8.13.2 -  Metodologia 

A definição da Situação de Referência, ao nível do descritor Património, consubstancia-se num 

inventário de ocorrências de interesse patrimonial, cuja identificação foi executada nas duas 

seguintes etapas: 

1) pesquisa documental das pré-existências patrimoniais na área de estudo, registadas num 

conjunto variado de fontes de informação (Quadro 8.64), consideradas relevantes para a 

caracterização deste descritor, nomeadamente, bibliografia especializada, cartografia 

militar e geológica, bases de dados de organismos públicos e da autarquias locais, 

entidades com tutela sobre o património arqueológico; 

2) prospecção sistemática da propriedade da SOMINCOR, envolvente da Barragem de 

Rejeitados, e vale da linha de água situada a jusante da barragem (na perspectiva de 

eventual efeito de onda de cheia). 

As ocorrências identificadas com base nas duas linhas de pesquisa acima explicitadas (documental e 

trabalho de campo) estão caracterizadas de forma sintética no Quadro 8.65. 

Os números de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações cartografadas na 

Figura 8.24. 

A metodologia seguida teve como directiva a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 

10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 

em Estudos de Impacte Ambiental”. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 347/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

FIGURA 8.24 – Ocorrências de Interesse Patrimonial 
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8.13.3 -  Pesquisa documental 

A pesquisa de base documental incidiu na área de estudo, que, de acordo com a convenção 

anteriormente exposta, abrange a Zona Industrial da Mina, a Ligação Mina–Barragem, a Barragem 

de Rejeitados e uma envolvente até cerca de 1 km de distância do limite daquelas áreas. 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, os planos directores 

municipais de Almodôvar e de Castro Verde, as bases de dados de organismos públicos com tutela 

sobre o Património, nomeadamente o Instituto Português de Arqueologia (IPA), o Instituto 

Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), Estudos de Impacte Ambiental e a cartografia militar. 

Importa referir que a principal fonte de informação sobre o património arqueológico da área mineira 

de Neves–Corvo se deve aos trabalhos dos arqueólogos Manuel e Maria Adelaide Maia (v. Maia & 

Maia, 1986b), que ali executaram trabalhos de prospecção, e posteriormente de escavação 

arqueológica, a convite da SOMICOR, S.A., que permitiram conhecer sítios de elevado interesse 

científico. 

Nesta fase foi fundamental a informação, actualizada, prestada pelo Dr. Samuel Melro, arqueólogo 

da extensão de Castro Verde do IPA e um bom conhecedor do património arqueológico desta 

região, no âmbito de estudos e publicações anteriores. 

A colaboração do Departamento de Ambiente da SOMINCOR, foi também essencial, tendo cedido 

dados relativos ao património arqueológico da área do Complexo Mineiro. Proporcionou, ainda, 

uma visita às diversas áreas da Mina de Neves–Corvo no decurso da qual deu a conhecer o Projecto 

em avaliação e as localizações dos principais sítios arqueológicos conservados na área da 

concessão. 

Fez-se uma pesquisa documental exaustiva, prévia ao trabalho de campo, com a finalidade de 

conhecer, com rigor cartográfico, as ocorrências patrimoniais que interessava reconhecer em 

campo. 

Nesta primeira fase de definição da situação actual da área de estudo identificaram-se 3 ocorrências 

de natureza arqueológica na área de incidência do Projecto. Na zona envolvente referenciaram-se 31 

de ocorrências de natureza arqueológica e 1 ocorrência arquitectónica e etnológica (Anexo 10). 

Estas ocorrências estão cartografadas na Figura 8.24 e encontram-se descritas sumariamente e de 

forma individualizada no Anexo 10. 

O Quadro 8.64 contém uma síntese das fontes de informação consultadas. 
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QUADRO 8.64 

Síntese da pesquisa documental 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Lista de imóveis classificados 
(IPPAR) 

Não se identificaram imóveis classificados na Área de Estudo. 

Bases de dados de sítios 
arqueológicos (IPA) 

Forneceu 34 registos na área de estudo. 

Inventário do Património 
Arquitectónico (DGEMN) 

Regista a Igreja da Senhora da Graça de Padrões. 

Instrumentos de planeamento 

Plano Director Municipal de Almodôvar: não contempla dados novos relativamente às 
restantes fontes. 

Plano Director Municipal de Castro Verde: não contempla dados novos relativamente 
às restantes fontes. 

Estudos de Impacte Ambiental 
A destacar os estudos efectuados por Samuel Melro no âmbito do aproveitamento 
hidráulico da Ribeira de Oeiras. 

Cartografia 
Carta Militar de Portugal (CMP): não contempla ocorrências na área de estudo. 

Carta Geológica de Portugal (CGP): não foi publicada. 

Bibliografia 
MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1986b), Arqueologia da Área Mineira de Neves–
Corvo: Trabalhos Realizados no Triénio 1982-84: um documento de consulta 
indispensável entre outros publicados por aqueles investigadores. 

Contactos com instituições 
e investigadores 

Estabeleceu-se contacto com o IPA, em Lisboa, fornecendo esta entidade cartografia 
com os sítios que já estão georeferenciados. 

Contactou-se o Dr. Samuel Melro, da Extensão do IPA Castro Verde. Investigador com 
profundo conhecimento acerca do património arqueológico da área de estudo bem 
como dos projectos e bibliografia relativos à mesma. 

Pediram-se informações ao Senhor Engenheiro Henrique Alvarez Gama, do 
Departamento de Ambiente da SOMINCOR, que prontamente cedeu todos os dados 
relativos ao património existente na área de concessão da SOMINCOR. 

8.13.4 -  Trabalho de campo 

Os trabalhos de campo decorreram em Fevereiro de 2007, tendo como objectivo a prospecção 

sistemática da área de intervenção, nomeadamente, da propriedade da SOMINCOR na envolvente 

da Barragem de Rejeitados e da linha de onda de cheia em caso de rotura da parede da barragem. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1/25 000, adequada à actual 

fase de desenvolvimento do Projecto. A partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas de apoio, 

ulteriormente usadas para navegação com GPS, em complemento da orientação visual. 

Os trabalhos de campo foram realizados por dois prospectores. As condições meteorológicas foram 

favoráveis mas o solo encontrava-se coberto, na quase totalidade da sua extensão, por densa 

vegetação, dificultando, deste modo, a observação da sua superfície e a identificação de materiais 

arqueológicos (artefactos). 
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No decorrer da prospecção identificaram-se duas novas ocorrências, um habitat tardo–romano com 

uma ocupação de carácter pastoril em período Moderno ou Contemporâneo (OIP 37) e um conjunto 

de estruturas possivelmente conectas com funções de abrigo e cercado pastoril (OIP 36), embora 

não se deva descartar o seu interesse arqueológico. 

As condições de visibilidade do solo na área de intervenção encontram-se descritas no Anexo 10 

sob a forma de um zonamento, com delimitação na Figura 8.24. 

Apresenta-se cartografia à escala 1/25 000 (Figura 8.24) com a localização destas ocorrências. 

O Anexo 10 contém fichas descritivas e registo fotográfico das ocorrências que foram alvo de 

reconhecimento (OIP 1, 2 e 3) e de outras que, estando inéditas, foram identificadas no decurso do 

trabalho de campo (OIP 36 e 37). 

8.13.5 -  Caracterização da área de estudo 

A área de estudo tem um potencial arqueológico aparentemente mais elevado na zona industrial. 

Documentaram-se 37 ocorrências, 35 das quais arqueológicas, 1 arquitectónica (OIP 8) e 1 de 

natureza indeterminada ou mista (OIP 36). 

A densidade de sítios arqueológicos, principalmente a partir do Bronze Final e Idade do Ferro, na 

área do Couto Mineiro de Neves–Corvo, é significativa e poderá estar relacionada com a exploração 

do minério ali existente. Sintomático, a nosso ver, é a presença de 4 fortificações no conjunto das 

35 ocorrências de âmbito arqueológico identificadas na área de estudo. 

Ainda que a Ribeira de Oeiras apresente boas condições para a fixação humana, é patente a 

concentração de assentamentos antigos em redor da actual área mineira. É nitidamente desigual a 

distribuição de sítios arqueológicos na área de estudo, uma área exígua para a densidade de 

ocupação que apresenta. E, aparentemente, toda a área de estudo se encontra prospectada de igual 

modo. 
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QUADRO 8.65 

Síntese da situação de referência do descritor património 

INSERÇÃO NO PROJECTO (AI, ZE) 
CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR PATRIMONIAL E CLASSIFICAÇÃO REFERÊNCIA 

AI ZE 

CRONOLOGIA 

TC PD 

TIPOLOGIA, TOPÓNIMO 
OU DESIGNAÇÃO 

CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

1 1 Alcaria, A-do-Pires  4         M O-C  

2 2 Alcaria, Cerro da Mina  5         M  

3 3 Alcaria, Monte Branco  3         M  

 4 Habitat, Cerro do Curral Branco     Ind   N-C   M  

 5 Fortificação, MalhãoLargo     5      M  

 6 Villa, Convento / Mosteiro     4      M  

 7 Fortificação, Castelo da Graça     5      M  

 8 Igreja, Nossa Senhora da Graça de Padrões      5     O  

 9 Necrópole, Monte Novo           M  

 10 Habitat, Três Aferidos     3      O  

 11 Habitat, Monte d’el Rei     3      M  

 12 Alçaria, Semblana     4      M  

 13 Vestígios diversos, Cerro da Forca     Ind        

 14 Indeterminado, Neves     3      O  

 15 Csal Rústico, Neves da Graça     3        

 16 Fortificação, Castelo dos Mestres     5        

 17 Barragem, Moinho do Quebrado     Ind        

 18 Vestígios diversos, Cruzamento de Neves–Corvo     3      M  

 19 Vestígios diversos, Mestres 2     Ind        

 20 Alcaria, Alcaria de Beja     Ind        

 21 Vestígios diversos, Alçaria de Beja 2     Ind        

 22 Vestígios diversos, A-do-Corvo     Ind      M  

 23 Vestígios diversos, Corvo 4     Ind        

 24 Vestígios diversos, Corvo 5     Ind        

 25 Alcaria, Corvo 3     Ind        

 26 Povoado, Cerro do Paiol     Ind      M  

 27 Povoado, Corvo 1     5        

 28 Necrópole, Neves 1 / Poço da Mina     5        

 29 Fortificação, Castelinho dos Mouros     5        

 30 Necrópole, Neves 4     5   B     

 31 Vestígios diversos, Neves 5     Ind        

 32 Povoado, Neves 2     5   B     

 33 Povoado, Corvo 2     4        

 34 Villa, Villa Romana de Neves     4        

 35 Povoado, Neves 3     Ind        

36  Indeterminado, Monte Trigo  ? 2 ? 2          

37  Habitat, Boavista  4         O-C  

LEGENDA: 

Referência 

Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na 
pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas com estas 
referências na cartografia. 

Tipologia, Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto 

AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

Categoria 

CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M = monumento nacional; IP = imóvel de interesse público; IM = imóvel de 
interesse municipal; ZP = zona especial de protecção; VC = em vias de classificação; PL = planos de ordenamento); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, 
artístico, etnológico, construído. 
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Valor patrimonial e critérios 

Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse 
arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado 
(valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características 
presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) 
em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 
Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind = Indeterminado (In), quando a informação disponível não 
permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 

Incidência espacial 

Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias 
assinaladas com diferentes cores nas células: achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas 
de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor 
vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

INCIDÊNCIA ESPACIAL COR 

Achado isolado  

Ocorrência de pequena dimensão  

Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de dimensão indeterminada  

Áreas de interesse potencial   

Cronologia 

PA = Pré-História Antiga (Pi = Paleolítico Inferior; Pm = Paleolítico Médio; Ps = Paleolítico Superior); PR = Pré-História Recente (N = Neolítico; 
C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F = Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; 
O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); In = Indeterminada ou não determinada. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma 
cronologia mais específica. 
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9 -  PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No presente capítulo pretendem-se avaliar os efeitos que teria a opção de não executar os projectos 

em análise no presente EIA, isto é, ponderar a Alternativa zero. De facto, para se poderem prever e 

avaliar os impactes ambientais resultantes da implementação do Projecto em análise devem ser tidas 

em consideração as suas características construtivas bem como o estado do ambiente no momento 

da implantação do mesmo. 

No presente estudo, contudo, houve também necessidade de realizar uma caracterização 

retrospectiva da situação de referência, uma vez que dois dos projectos em análise já foram 

construídos e encontram-se actualmente em exploração (Alteamento da Barrajem de Rejeitados e 

alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco) e um terceiro está já no início da 

construção, associado a uma infraestrutura já existente (implementação da Nova Linha de 

Tratamento de Escórias e Minério MF na Lavaria de Cobre). 

O objectivo deste capítulo é estabelecer a projecção da situação de referência atendendo à evolução 

do estado do ambiente sem a implementação do Projecto. É de acordo com esta perspectiva que a 

legislação nacional e comunitária, e a boa prática, recomendam a análise e avaliação de impactes 

com base na projecção da situação de referência, a qual, como qualquer outra projecção, terá 

essencialmente um carácter tendencial, baseando-se habitualmente nos instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território definidos para a área de implantação do projecto e, no 

caso particular do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, em planos de trabalhos previstos para o 

mesmo. 

Os Planos Directores Municipais de Castro Verde e Almodôvar actualmente em vigor datam de, 

respectivamente, 1993 e 1998. O PDM de Castro Verde não tem explicitamente definidos os seus 

objectivos, enquanto que o de Almodôvar tem como objectivos: 

“a) Concretizar uma política de ordenamento do território que garanta as condições para um 

desenvolvimento sócio-económico equilibrado; 

b) Definir princípios, regras de uso, ocupação e transformação do solo que consagrem uma 

utilização racional dos espaços; 

c) Promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais, salvaguardar os valores naturais e 

culturais da área do município e garantir a melhoria da qualidade de vida das 

populações”. 

Os projectos do Alteamento da Barragem e, sobretudo o Projecto da Pasta, vão de encontro a estes 

objectivos, pois permitem salvaguardar valores naturais (evitando a construção de uma nova 
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Barragem em espaço actualmente utilizado para outros fins), utilizar racionalmente os espaços (a 

construção do aterro de pasta permite aumentar a cota de deposição de rejeitados acima da cota 

actual da Barragem sem que haja maior ocupação de espaço) e garantir um desenvolvimento 

sócio-económico equilibrado (na medida em que o Complexo Mineiro de Neves–Corvo contribui 

fortemente para o emprego na região e para a economia local, regional e mesmo nacional). 

Contudo, apesar de a SOMINCOR existir desde 1988, nenhum dos Planos refere a sua existência 

em concreto, limitando-se ambos a referenciar as áreas de exploração mineira em geral. 

A classificação atribuída a grande parte da área do Complexo Mineiro de Neves–Corvo – Reserva 

Ecológica Nacional (REN) – colide com a utilização que já era dada a esse espaço aquando da 

definição dos limites deste instrumento de ordenamento territorial. 

Na ausência do Projecto da Lavaria de Zinco, os minérios MCZ e MZ não poderiam ser 

processados e não existiria produção de concentrado de zinco; como a extracção de minério de 

estanho já não é efectuada, por esgotamento das reservas, a actividade da mina e, 

consequentemente, da zona industrial do Complexo Mineiro, seria drasticamente reduzida, 

passando apenas a produzir-se, em grande escala, concentrados de cobre. Tal facto implicaria a 

médio prazo o despedimento de diversos trabalhadores pois as necessidades de mão-de-obra 

passariam a ser muito mais reduzidas.  

Na ausência do Projecto da Nova Linha de Tratamento de Escórias e Minério MF na Lavaria de 

Cobre, a capacidade de produção de concentrados de zinco na Lavaria de Zinco não poderia ser 

aumentada para um milhão de toneladas por ano pois é nesta Lavaria que actualmente são 

processadas as escórias provenientes da refinaria espanhola “Atlantic Copper”; por outro lado, o 

minério MF (minério de cobre de baixo teor) também não poderia ser processado pelo que, por um 

lado, se desperdiçaria o cobre nele contido e, por outro, o teor desse metal nos rejeitados não 

diminuiria como irá acontecer com a implementação deste projecto. 

Na ausência do Projecto de Deposição em Pasta, a Barragem de Rejeitados teria de ser submetida a 

um novo alteamento (não previsto no projecto inicial e de grande dificuldade técnica de execução), 

ou, alternativamente, teria de ser construída uma nova Barragem de Rejeitados, pois a capacidade 

da Barragem existente é consideravelmente inferior à necessária para deposição dos rejeitados que 

serão produzidos até ao final da exploração da mina, previsto para 2022. 

Pelas razões anteriormente expostas, a ausência de qualquer um dos projectos em análise, traduzir-

se-ia em impactes negativos para o ambiente da zona envolvente do Complexo Mineiro, 

contribuindo, nomeadamente, para a degradação da qualidade ambiental da região e para a 

degradação da qualidade de vida da população local, quer em termos ambientais, quer em termos 

sócio-económicos. 
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10 -  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

10.1 -  METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais resultantes da implementação 

do Projecto, tendo em conta: 

- as características do projecto, bem como as possíveis acções agressivas para o ambiente 

resultantes da construção e exploração do projecto; 

- a caracterização da situação de referência, apresentada no Capítulo 8, e a projecção da 

situação de referência, apresentada no Capítulo 9. 

A previsão dos impactes ambientais permite fundamentar a avaliação do impacte ambiental que se 

apresenta seguidamente a proposta de medidas minimizadoras que se apresenta no Capítulo 11 e a 

síntese de impactes (Capítulo 12). 

A identificação dos potenciais impactes ambientais provocados directa ou indirectamente pelo 

Projecto, durante as fases de construção e de exploração, foi feita com base na consideração das 

suas características intrínsecas e das inerentes ao respectivo local de implantação, tendo em conta a 

experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por Projectos deste tipo, a 

experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, 

as informações e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito deste 

trabalho. 

Foi utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares de 

sensibilidade identificados para os diferentes descritores. O valor qualitativo atribuído a cada 

impacte teve em conta diferentes parâmetros que de seguida se discriminam.  

No que se refere ao seu potencial, os impactes foram classificados como positivos, negativos ou 

indeterminados. 

Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo Projecto, foram utilizadas 

técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos impactes, tendo em 

conta a agressividade de cada uma das acções propostas e a sensibilidade de cada um dos factores 

ambientais afectados. Assim, traduziu-se, quando exequível, a magnitude (significado absoluto) dos 

potenciais impactes ambientais de forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, 

qualitativamente, mas de forma tão objectiva e detalhada quanto possível e justificável. A 

magnitude dos impactes foi assim classificada como elevada, moderada ou reduzida. 
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Relativamente à importância (significado relativo) dos impactes ambientais determinados pelo 

Projecto, foi adoptada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que permitiu 

transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo Projecto em 

cada uma das vertentes do meio. Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais 

resultantes do Projecto em análise foram classificados como sem importância, pouco importantes, 

importantes ou muito importantes.  

Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida são os seguintes: 

- os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou do ambiente sonoro serão 

considerados importantes se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos, sendo muito importantes caso essa violação determine um 

considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afectadas 

for considerável, ou ainda se se verificarem durante um período temporal alargado; 

- os impactes negativos sobre os solos serão considerados importantes se forem afectadas 

áreas com interesse, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para fins diferentes 

dos previstos no Projecto, devendo ser considerados muito importantes se o Projecto afectar 

em grande extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na Reserva Agrícola 

Nacional ou na Reserva Ecológica Nacional; 

- os impactes negativos sobre a flora, vegetação e fauna serão considerados importantes se 

determinarem afectações consideráveis sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 

introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando ou destruindo em 

efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais 

endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido 

por legislação específica; os impactes serão considerados muito importantes se a 

importância dos equilíbrios ou das espécies afectadas for grande ou ainda se a extensão das 

áreas afectadas for considerável; 

- no que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 

subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes 

negativos importantes aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor 

cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em 

consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da área afectada e o número de 

potenciais observadores envolvidos, devendo ser considerados muito importantes se os 

referidos parâmetros assumirem uma expressão considerável; 

- em relação aos descritores de ordenamento do território e sócio-economia, os impactes 

serão considerados importantes (positivos ou negativos consoante o sentido das alterações 

introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos ou políticas de ordenamento 
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anteriormente estabelecidos, induzirem alterações sobre a forma e os padrões de vida das 

populações afectadas, determinarem modificações no padrão de mobilidade, actividade 

económica e emprego das populações, ou quando envolverem grandes investimentos, 

devendo ser considerados muito importantes quando a extensão das regiões afectadas ou das 

populações envolvidas assim o determinar. 

Adicionalmente, os impactes identificados e analisados foram também classificados de acordo com 

o seu âmbito de influência, a sua probabilidade de ocorrência, a sua duração, a sua reversibilidade, o 

seu desfasamento no tempo, o seu tipo e a sua possibilidade de minimização.  

De acordo com o seu âmbito de influência os impactes foram classificados como locais, regionais, 

nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se fazem 

sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes foram determinados com base 

no conhecimento das características de cada uma das acções e de cada factor ambiental, permitindo 

classificar cada um dos impactes como certo, provável ou improvável. 

Quanto à duração, os impactes foram considerados temporários no caso de se verificarem apenas 

durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. 

Quanto à reversibilidade considerou-se que os impactes tinham um carácter irreversível ou 

reversível consoante os correspondentes efeitos permanecessem no tempo ou se anulassem, a médio 

ou longo prazo, designadamente quando cessasse a respectiva causa. 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes foram considerados imediatos desde que se 

verificassem durante ou imediatamente após a fase de construção do Projecto. No caso de só se 

virem a manifestar a prazo, foram classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou longo 

prazo. 

Para além disso, e sempre que se considerou justificável, distinguiu-se o tipo de impacte, ou seja, 

se se estava perante um impacte directo – aquele que é determinado directamente pelo Projecto ou 

um impacte indirecto – aquele que é induzido pelas actividades relacionadas com o Projecto. 

Os impactes foram também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, isto é, se 

é aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se 

farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser 

tomadas (impactes não minimizáveis).  
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Sempre que aplicável, foram igualmente considerados os eventuais impactes cumulativos, isto é, 

impactes determinados ou induzidos pelo Projecto que se irão adicionar a perturbações já existentes 

sobre qualquer dos factores ambientais considerados. 

Finalmente, procurou atribuir-se uma significância (avaliação global) aos impactes ambientais 

determinados pelo Projecto, para o que foi adoptada uma metodologia de avaliação qualitativa, que 

tentou transmitir, de forma clara, o significado global dos impactes ambientais determinados pelo 

Projecto no contexto biofísico e sócio-económico em que o mesmo se insere. A atribuição do grau 

de significância de cada um dos impactes teve em conta o resultado da classificação atribuída ao 

impacte nos restantes critérios mas também a sensibilidade da equipa do EIA para as consequências 

desse impacte num contexto global; deste modo, poderá haver impactes com classificações 

semelhantes nos diversos parâmetros que tenham uma classificação distinta no âmbito da 

significância. Assim, no que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do 

Projecto em análise foram classificados como insignificantes, pouco significativos, significativos ou 

muito significativos.  

No Quadro 10.1 apresenta-se um resumo dos classificadores utilizados na avaliação dos impactes. 

QUADRO 10.1 

Avaliação de impactes ambientais. Classificadores utilizados 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

Positivo 

Negativo Potencial 

Indeterminado 

Elevada 

Moderada Magnitude 

Reduzida 

Muito importante 

Importante 

Pouco importante 
Importância 

Sem importância 

Local 

Regional 

Nacional 
Âmbito de influência 

Transfronteiriço 

Certo 

Provável Probabilidade de ocorrência 

Improvável 

Temporário 
Duração 

Permanente 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 362/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

QUADRO 10.1 

Avaliação de impactes ambientais. Classificadores utilizados (cont.) 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

Reversível 
Reversibilidade 

Irreversível 

Imediato 

De médio prazo Desfasamento no tempo 

De longo Prazo 

Directo 
Tipo 

Indirecto 

Minimizável 
Possibilidade de minimização 

Não minimizável 

Muito significativo 

Significativo 

Pouco significativo 
Significância 

Insignificante 

10.2 -  CLIMA 

10.2.1 -  Fase de construção 

Não se prevêem alterações com significado sobre o clima local resultantes da construção do 

Projecto. Contudo, em resultado das movimentações de terras (limpeza do terreno, escavações e 

aterros para a preparação de plataformas de trabalho ter-se-á verificado no caso do Projecto de 

Alteamento da Barragem e vir-se-á a verificar no caso do projecto de deposição em pasta, apenas 

um ligeiro aumento da temperatura do ar junto ao solo, muito pouco importante, uma vez que a área 

de intervenção não tem praticamente cobertura vegetal. Trata-se de um impacte negativo, provável, 

de magnitude reduzida, de âmbito local, temporário, reversível, directo e imediato, não 

minimizável. 

A construção dos projectos de alteração das lavarias não terá impactes ao nível do clima. 

10.2.2 -  Fase de exploração 

A substituição da deposição sub-aquática dos rejeitados pela deposição sub-aérea em pasta 

contribuirá para reduzir progressivamente a moderação da temperatura do ar nas imediações da 

Barragem de Rejeitados. Atendendo a que essa substituição se efectuará de forma progressiva e 

lenta, os efeitos da modificação da temperatura e da humidade do ar não serão perceptíveis, não se 

prevendo por isso impactes no clima local. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 363/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

O consumo de energia eléctrica nas duas lavarias, da ordem de 62 000 000 kW/ano, contribuirá de 

forma indirecta para as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), especialmente o CO2, devido 

à elevada percentagem de combustíveis fósseis utilizados na produção de energia. Assim, o referido 

consumo contribuirá, à sua escala, para o aquecimento global e consequentemente para as 

“alterações climáticas”, embora se considere insignificante. 

Trata-se de um impacte negativo, de magnitude reduzida, âmbito local, provável e permanente 

enquanto durar a actividade das lavarias, que se fará sentir a longo prazo e de uma forma indirecta. 

10.2.3 -  Fase de desactivação 

A eventual remoção de todos os equipamentos da área do Complexo Mineiro e a conversão com 

cobertura vegetal da área da barragem ocupada com as células de pasta de rejeitados, teria como 

reflexo a restituição de uma parte das condições existentes antes da intervenção, o que reduziria as 

pequenas alterações de temperatura e humidade do ar identificadas. Trata-se de um impacte 

positivo, de magnitude moderada, pouco importante, de âmbito local, certo, permanente, de médio  

prazo e reversível, contudo pouco significativo. 

10.3 -  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

10.3.1 -  Barragem de Rejeitados 

10.3.1.1 -  Fase de construção 

Os impactes negativos decorrentes da execução do Projecto de Alteamento da Barragem de 

Rejeitados com coroamento à cota 255 m, estiveram relacionados com alterações geomorfológicas, 

devido essencialmente ao aumento da área inundada, abertura de acessos, ocupação e 

impermeabilização dos solos, tornando-se aqueles impactes de carácter permanente e extensíveis à 

fase de exploração. 

Não se prevê este tipo de obra tenha provocado alterações de ordem estrutural que tivessem sido 

indutoras de aumento de risco sísmico e responsáveis pela criação de condições de instabilização de 

grandes áreas na envolvente dos trabalhos. 

Os impactes de índole hidrogeológica terão tido um âmbito de influência meramente local, devido 

às limitadas condições de propagação de potenciais poluentes e à baixa vulnerabilidade à poluição 

do aquífero, encontrando-se à data já implantadas algumas estruturas de drenagem transversal e 

longitudinal  que impediram o escoamento da água para jusante, sendo a mesma novamente 

bombeada para a Barragem. 
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Os impactes na Geologia e Geomorfologia resultaram fundamentalmente das obras de execução do 

aterro de enrocamento, maciços estabilizadores e respectivas infra-estruturas de impermeabilização 

e drenagem, isto associado à constituição e aumento de estruturas de drenagem e caminhos de 

serviço; no entanto e nesta 4ª fase, não adquirindo dimensões estruturais mais salientes e 

penalizantes que em relação às ocorridas na 1ª, 2ª e 3ª fase de construção. 

A intensificação do movimento de viaturas em uso na obra, a construção eventual de novos acessos 

e a instalação de estaleiros poderão ter causado maior susceptibilidade à acção erosiva, quer pela 

escorrência superficial, quer pelo vento, devido à destruição do coberto vegetal e à degradação do 

solo. Assim, é de prever que tenham ocorrido impactes negativos, locais, directos, certos, 

temporários, imediatos, de magnitude moderada a reduzida, pouco importantes e irreversíveis, 

embora minimizáveis, não se tendo verificado o seu prolongamento para a fase de exploração e, 

como tal sendo considerados pouco significativos. 

No âmbito dos recursos hídricos subterrâneos as perdas acidentais de óleos e combustíveis 

inerentes ao manuseamento de maquinaria e respectivos equipamentos em uso na obra, bem como a 

ocorrência de qualquer descarga dos rejeitados afluentes à Barragem devido a rotura das condutas 

de transporte, aumentam o risco de contaminação dos aquíferos, podendo deste modo haver 

infiltração de elementos potencialmente poluidores para o meio hidrogeológico. Estes impactes, se 

tivessem ocorrido, o que não se verificou, teriam sido negativos, importantes, muito localizados, 

significativos, de magnitude elevada, directos, prováveis, temporários, irreversíveis, imediatos mas 

com possibilidades de minimização. 

A instalação de um sistema de drenagem adequado, conforme consta do Projecto de Execução, terá 

sido suficiente para garantir a minimização do impacte negativo decorrente dos caudais que 

atravessam a barragem nos diferentes cenários considerados, comportamento normal sem roturas de 

geomembrana e com rotura. No caso de comportamento normal permite evacuar um caudal, através 

do dreno de pé de talude, cerca de 25 vezes superior ao afluente e em caso de rotura esse caudal é 

cerca de 6 vezes superior.  

As zonas de maior sensibilidade hidrogeológica localizam-se ao longo dos leitos das principais 

ribeiras, muitas vezes consideradas como zonas de infiltração, mormente quando coincidem com 

faixas fracturadas. No decurso dos trabalhos de alteamento houve especial cuidado com a linha de 

água a jusante da Barragem do Cerro do Lobo, que poderia ter servido como provável veículo de 

transmissão de poluição para as águas subterrâneas.   

10.3.1.2 -  Fase de exploração 

Os impactes na Geologia e Geomorfologia decorrentes desta fase estiveram relacionados em 

especial com a estabilidade da barragem e dos respectivos órgãos complementares, bem como com 
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o equilíbrio dos taludes associado ao faseamento construtivo, havendo tido o cuidado de se atender, 

também, ao comportamento das fundações. 

No final da 4ª Fase de construção passaram a existir vários dispositivos de observação e segurança 

tais como piezómetros, inclinómetros, marcas topográficas, sismógrafos, etc., que através do 

tratamento informático da informação aí recolhida permitem a análise e interpretação dos 

resultados, garantindo ainda a segurança hidráulica e estrutural através da quantificação dos 

respectivos factores de risco. 

Por outro lado, foi desenvolvido, de acordo com as disposições regulamentares em vigor, um 

“Anteplano de Observação”, elaborado pela Hidroprojecto e revisto pelo LNEC, cuja edição final 

está em preparação. Nestas condições, prevê-se que os impactes negativos nesta fase se mantenham 

pouco significativos, de magnitude reduzida a nula, improváveis e, caso se venham a manifestar, de 

âmbito regional, irreversíveis e de médio a longo prazo, embora minimizáveis. 

O risco de poluição dos recursos hídricos subterrâneos é reduzido, atendendo a que o volume das 

águas de percolação oriundas do corpo e fundações da Barragem de Rejeitados é muito pequeno e 

concentrado no sistema de poços e drenos instalados a jusante, sendo aqui novamente bombeado 

para a Barragem, reduzindo-se deste modo, e em grande parte, a propagação da pluma de 

contaminação.  

Sabendo-se ainda da reduzida permeabilidade e da baixa vulnerabilidade das formações geológicas, 

caso ocorram, os impactes negativos terão reduzida magnitude, serão pouco importantes, pouco 

significativos, pouco prováveis caso se mantenham as actuais condições de controlo e drenagem, de 

âmbito meramente local, reversíveis, temporários, indirectos e com possibilidade de minimização. 

Com efeito, não se verificam notórias variações de carga piezométrica nas observações efectuadas 

ao longo da exploração da Barragem e por outro lado torna-se também visível, no controlo dos 

parâmetros químicos da água subterrânea dos piezómetros PCL31, PCL33, PCL34 e PCL35, uma 

evolução favorável no sentido de jusante e à medida que estes se afastam do corpo da Barragem de 

Rejeitados (Quadro 10.2). 

10.3.2 -  Projecto de Deposição em Pasta 

10.3.2.1 -  Fase de construção 

Os impactes resultantes da execução deste Projecto consideram-se relacionados com alterações 

geomorfológicas locais em consequência da instalação de uma unidade industrial para o fabrico da 

pasta, havendo ainda que potenciar a ocorrência de outros em ligação com o comportamento 
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geotécnico dos depósitos da pasta, os quais e de modo global se admitem que possam ter carácter 

permanente e ser extensíveis à fase de exploração. 

QUADRO 10.2 

Evolução dos parâmetros da água a jusante da Barragem de Rejeitados 

PCL31 PCL33 PCL34 PCL35 D.L. 236/98 
ANEXO I 

PARÂMETRO 
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VMR VMA 

pH 7,3 A1 7,6 A1 7,2 A1 7,2 A1 6,5-8,5 _ 

Condutividade (µS/cm) 1672 A3 1033 A3 2130 A3 1650 A3 1000 _ 

Cloretos (mg/L) 95 A1 109 A1 446 A3 252 A3 200 _ 

Sulfatos (mg/L) 494 A3 31 A1 77 A1 83 A1 150 250 

Arsénio 0,005 A1 0,002 A1 0,004 A1 0,003 A1 0,01 0,05 

Cobre (mg/L) 0,02 A1 0.02 A1 0,02 A1 0,026 A1 0,02 0,05 

Os impactes na Geologia e Geomorfologia resultam, fundamentalmente, das obras necessárias à 

instalação do tanque de armazenamento de rejeitados, do espessador e respectivos equipamentos e 

infra-estruturas complementares, adquirindo dimensões estruturais salientes em relação ao relevo 

envolvente. Deste modo trata-se de um impacte negativo, imediato, local, directo, certo e 

permanente, de magnitude moderada, importante e irreversível, contudo pouco significativo. 

O transporte de todo o equipamento e materiais necessários poderá ainda causar algumas alterações 

e provável destruição do coberto vegetal, podendo ser cumulativos com a degradação do solo em 

resultado de construção de maciços de betão, de estaleiros e intensificação do movimento de 

viaturas em uso na obra.  

Assim, é esperada a ocorrência de impactes negativos, temporários, locais, de magnitude moderada, 

importantes, significativos, prováveis, reversíveis e com possibilidade de minimização, dependendo 

essencialmente da calendarização das obras, imediatos, não se prevendo que se prolonguem para a 

fase de exploração. 

Relativamente à hidrogeologia verifica-se que as perdas acidentais de óleos e combustíveis 

inerentes à maquinaria e respectivos equipamentos em uso na obra, aumentam o risco de 

contaminação dos aquíferos, podendo deste modo haver infiltração de elementos potencialmente 

poluidores para o meio hidrogeológico. Estes factos poderão induzir a geração de impactes 

negativos muito localizados, pouco significativos, de magnitude moderada a reduzida, pouco 

importantes, irreversíveis, directos, prováveis, temporários, com efeito a médio prazo e com 

possibilidades de minimização. 
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10.3.2.2 -  Fase de exploração 

Os impactes na geologia e geomorfologia decorrentes desta fase estão relacionados, em grande 

parte, com a alteração da geomorfologia local, devido às cotas previstas para o enchimento das 

células com pasta, mas também com a presença do tanque de armazenamento de rejeitados, do 

espessador e respectivos equipamentos e infra-estruturas complementares. Estes impactes 

caracterizam-se como negativos, importantes, significativos, de magnitude moderada, de âmbito 

local, permanentes mas reversíveis, certos, directos, imediatos e minimizáveis.  

Outra situação a ter em atenção será o comportamento e a estabilidade geotécnica das células de 

pasta, as quais poderão originar parcialmente eventuais assentamentos e na eventualidade da sua 

ocorrência, que aliás se considera pouco provável, resultará um impacte negativo, local, pouco 

importante e pouco significativo (dependendo essencialmente da área e duração do acontecimento), 

indirecto, improvável, pontual, permanente, de magnitude moderada, com efeitos que se farão sentir 

de médio a longo prazo e com possibilidade de minimização.  

De salientar que a SOMINCOR tem desenvolvido neste âmbito um plano detalhado de estudos e 

ensaios geotécnicos com o objectivo de definir os parâmetros que permitem uma eficaz segurança.  

Em termos hidrogeológicos e face aos estudos realizados pela SOMINCOR, com base na 

qualidade da água obtida nas células de pasta e utilizando para o efeito o software “PHREEQC”, os 

resultados indicam que a deposição sub-aérea dos rejeitados em pasta é muito menos penalizante 

que a actual situação de deposição sub-aquática. Convirá salientar ainda que a deposição industrial 

e os períodos de deposição previstos conduzem a uma melhoria dos efeitos geoquímicos. 

Assim, haverá um impacte positivo sobre os recursos hídricos subterrâneos, o qual pode considerar-

se de magnitude reduzida a moderada, importante, pouco significativo, de âmbito local, certo, 

directo, permanente, irreversível, com efeitos que se farão sentir a médio prazo. 

Atendendo aos reduzidos volumes de infiltração previstos com origem na Barragem de Rejeitados, 

ao curto período de exposição da pasta às condições atmosféricas e aos resultados favoráveis de 

simulação geoquímica, quer nos ensaios de laboratório quer de campo, os impactes negativos 

induzidos nos recursos hídricos subterrâneos afiguram-se diminutos a pouco prováveis, tanto mais 

que é reduzida a permeabilidade das formações que servem de suporte ao aquífero local. 

Convirá, no entanto, chamar a atenção para o facto de eventuais fugas na rede de transporte de 

rejeitados se poderem tornar um foco de contaminação, isto por ocorrem abaixo da superfície do 

solo e não serem fácil e imediatamente detectadas, aumentando normalmente com o passar do 

tempo a possibilidade deste acontecimento. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 368/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Na eventualidade de se vir a verificar qualquer fuga ou derrame acidental é de considerar um 

impacte negativo, local, significativo (dependendo essencialmente da quantidade e duração do 

acontecimento), directo, improvável, temporário, reversível, de magnitude moderada, cujos efeitos 

se farão sentir a médio prazo, mas com possibilidade de minimização.  

De salientar, contudo, que a SOMINCOR dispõe já de um sistema de captação de eventuais 

infiltrações, as quais são reenviadas para a Barragem de Rejeitados. 

10.3.2.3 -  Fase de desactivação 

Nesta fase manter-se-ão os impactes relativos à alteração da geomorfologia local mas cessarão os 

impactes associados ao transporte de rejeitados. 

Por outro lado ficará mais reduzida a probabilidade de assentamentos do aterro de pasta, o que 

constitui um impacte positivo, directo, irreversível, de magnitude reduzida, sem importância e 

pouco significativo, de ocorrência provável e efeito directo, local, permanente e irreversível, que se 

fará sentir  a longo prazo.  

10.3.3 -  Projecto de Alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco, ampliação 
da capacidade da Lavaria de Zinco para 1 milhão de toneladas e instalação da 
linha de tratamento de escórias / MF na Lavaria de Cobre 

No decurso das fases de construção e exploração destes projectos não se prevê a ocorrência de 

impactes na geologia, geomorfologia e hidrogeologia, atendendo a que todas as alterações previstas 

se processam, quer ao nível de equipamentos já existentes no interior das Lavarias, quer ao nível da 

introdução de novos equipamentos, os quais irão também ser instalados no interior das Lavarias.  

Os rejeitados destes processos serão ciclonados, sendo o produto espessado utilizado para 

enchimento das zonas já desmontadas da mina e o transbordo da ciclonagem enviado através das 

tubagens de rejeitados para a Barragem do Cerro do Lobo. Todas as instalações sanitárias, 

balneários, lavabos, etc., serão os existentes nas Lavarias. 

Quanto ao aspecto das águas de escorrência, convirá salientar que na área industrial existe já 

instalado um sistema de drenagem e captação de águas pluviais contaminadas e de derrames 

eventuais de produtos químicos, o qual é constituído por cinco barragens, uma delas funcionando 

como reserva de ocorrência de eventuais excessos.  

Em síntese, os impactes decorrentes da implementação destes projectos podem ser classificados 

como de potencial indeterminado, de magnitude e importância não avaliáveis e de ocorrência 

improvável. 
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10.4 -  SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

10.4.1 -  Fase de construção 

10.4.1.1 -  Considerações iniciais 

Do ponto de vista da avaliação de impactes ambientais da remodelação do Projecto de Alteamento 

da Barragem da cota 252 m para a cota 255 m, salienta-se o facto da barragem em causa já se 

encontrar construída e em pleno funcionamento. Neste contexto, os principais impactes na ocupação 

do solo terão sido apenas os inerentes à ampliação da albufeira. 

Relativamente à utilização da pasta como alternativa a um novo alteamento da Barragem de 

Rejeitados, salienta-se que no contexto da ocupação do solo, evita não só a necessidade de novos 

alteamentos da Barragem de Rejeitados como a necessidade de construção de uma nova Barragem 

de Rejeitados. Por outro lado, reduz o risco ambiental e geotécnico associado a uma barragem de 

água, através da alteração faseada para deposição a seco. 

10.4.1.2 -  Solos  

A intervenção sobre os solos pressupõe a movimentação de terras necessária à implantação do 

projecto, correspondendo ao aumento da área coberta das lavarias  em 700 m2 e à área prevista para 

a instalação da produção de pasta (2 400 m2), visto que o Projecto do Alteamento da Barragem já 

foi construído. 

Como salientado na situação de referência, os solos presentes na área de estudo correspondem, 

essencialmente, a solos não susceptíveis de utilização agrícola, apresentando poucas ou severas 

limitações para exploração florestal ou matos. Alguns solos apresentam aptidão agrícola pouco 

intensiva (solos aluvionares nas margens da ribeira de Oeiras e os solos mediterrâneos pardos em 

redor de A-do-Neves) e outros apenas suportam vegetação natural ou de protecção ou nem sequer 

são susceptíveis de qualquer utilização. 

Uma vez que o Projecto da Pasta se implantará nas imediações da Barragem de Rejeitados e que os 

projectos de alteração das Lavarias ocorrerão em área já artificializada, os impactes negativos sobre 

os solos na área em estudo serão insignificantes. 

Os trabalhos de movimentação de terras determinarão processos de mobilização (erosão e 

arrastamento) de solos. Trata-se de um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco provável, 

dado que as áreas de intervenção apresentam declive reduzido, irreversível, imediato, temporário, 

apenas com importância local , directo e minimizável, contudo insignificante. 
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A eventual rotura da Barragem do Cerro do Lobo provocará o arrastamento de solos das margens da 

ribeira de Oeiras e a sua contaminação com a água da Barragem de Rejeitados e com a própria 

massa de rejeitados. Dado que é muito pouco provável que ocorra a rotura da barragem principal ou 

dos aterros das portelas, o impacte é negativo, improvável, significativo, muito importante, de 

magnitude elevada, permanente, irreversível e de âmbito local e regional, dado que a afectação se 

fará sentir imediatamente e a médio prazo numa extensão de cerca de 50 km até ao rio Guadiana. 

Trata-se de um impacte directo e minimizável. 

10.4.1.3 -  Ocupação dos solos 

Durante a fase de construção houve uma alteração do uso do solo provocada pela submersão de 

mais 20,2 ha, O alteamento da Barragem de Rejeitados foi responsável, essencialmente, pela 

ocupação de 16 ha de mato, de 3 ha de povoamento florestal de pinheiro e de 1 ha de montado. 

Os impactes que terão resultado da ocupação dessas áreas são classificados como negativos, de 

reduzida magnitude, pouco importantes e de incidência local, certos e irreversíveis e permanentes, 

em zonas onde permaneceram estruturas de apoio ao funcionamento da barragem e na zona de 

enchimento, e reversíveis e temporários em zonas onde a ocupação com estruturas de apoio à obra  

foi temporária,  imediatos e não minimizáveis.  

Sendo as movimentações de terras, as escavações e os aterros, as principais actividades que foram 

realizadas para o alteamento da barragem, a circulação de maquinaria pesada nas zonas de 

construção poderá ter levado à compactação dos solos, e simultaneamente ao risco de derrame de 

óleos, combustíveis e lubrificantes, operações que poderão ter conduzido à ocorrência de impactes 

negativos nessas zonas, embora pouco expressivos relativamente à ocupação do solo. 

Assim, nesta fase, os impactes considerados negativos são de reduzida magnitude e serão de âmbito 

local. 

No que respeita ao Projecto de Deposição em Pasta considera-se que a sua implementação tem, por 

um lado, um impacte directo nulo na ocupação do solo, uma vez que a pasta irá sendo depositada na 

zona actualmente ocupada pelo aterro da Barragem de Rejeitados. Por outro lado, contudo, a 

passagem da deposição de rejeitados de sub-aquática para sub-aérea gerará um impacte indirecto 

positivo na ocupação do solo, muito importante, certo, permanente, irreversível, cujos efeitos se 

farão sentir a longo prazo, de magnitude elevada e muito significativo, uma vez que a deposição em 

pasta, ao permitir subir a cota do aterro, evitará a necessidade de recurso a um novo alteamento da 

Barragem (o qual acarretaria grandes dificuldades técnicas e um investimento muito elevado) ou, o 

que seria péssimo em termos de ocupação do solo, à construção de uma nova Barragem de 

Rejeitados, em área a definir mas, garantidamente, com uma ocupação actual diferente. 
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Relativamente aos projectos das lavarias considerou-se que os impactes daí decorrentes na 

ocupação do solo são nulos, uma vez que as novas pequenas áreas a afectar se encontram já afectas 

a uso industrial. 

10.4.2 -  Fase de exploração  

10.4.2.1 -  Solos 

Na fase de exploração do Projecto mantém-se o risco de rotura da barragem, embora diminua 

progressivamente dado que a massa de água vai sendo substituída pela pasta depositada na área da 

Barragem de Rejeitados, reduzindo-se desta forma o caudal e a capacidade destrutiva da onda de 

inundação provocada pela rotura. Assim, uma eventual rotura contribuiria para a afectação dos 

solos, embora o significado da afectação e a magnitude registe uma redução progressiva no tempo, 

anulando-se o risco no final de vida da mina. 

No local de atravessamento das condutas de transporte de rejeitados para a Barragem do Cerro do 

Lobo sobre a ribeira de Oeiras poderá verificar-se algum risco de contaminação dos solos 

aluvionares das margens no caso de rotura nas referidas condutas. No entanto, a existência de um 

tabuleiro sob as condutas e a sua drenagem para duas pequenas barragens existentes nas margens da 

ribeira, reduzem a possibilidade de contaminação dos solos pelos rejeitados. Este impacte não 

deriva directamente do projecto em estudo mas sim da continuação do transporte de rejeitados para 

a Barragem do Cerro do Lobo. 

10.4.2.2 -  Ocupação do solo 

Durante a fase de exploração não se verificaram alterações significativas nos procedimentos 

necessários à manutenção e funcionamento da barragem, pelo que se considera que nesta fase os 

impactes associados são nulos. 

Embora reduzida, existe uma possibilidade de risco de rotura da Barragem que, caso ocorra, 

determina a saída de águas contaminadas, e eventualmente da própria massa de rejeitados, 

comprometendo a ocupação do solo. Face à presença de um maior volume de água, relativamente 

ao actual, e de um aumento da quantidade de rejeitados armazenados, as consequências de uma 

eventual rotura poderão ser mais graves. 

Este impacte, embora improvável, caso ocorra, será negativo, de magnitude elevada, muito 

importante, permanente, irreversível, imediato, directo, muito significativo, embora minimizável. 

A implementação do projecto da deposição em pasta, por seu lado, constitui um impacte positivo, 

muito importante, de magnitude elevada, muito significativo, de âmbito local ou regional, certo, 

indirecto, irreversível, permanente, cujos efeitos se farão sentir de médio a longo prazo, uma vez 
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que, com a entrada em exploração deste projecto deixará de ser necessário equacionar as hipóteses 

de proceder a um novo alteamento da Barragem, o qual não está previsto no projecto inicial, ou de 

proceder à construção de uma nova Barragem, visto que a actual, depois do alteamento para 255 m, 

só tem capacidade para armazenar os rejeitados produzidos até 2009. 

10.4.3 -  Fase de desactivação 

10.4.3.1 -  Solos 

Na fase de desactivação do projecto reduzir-se-ão os riscos de contaminação dos solos, o que é 

globalmente positivo, embora sem importância e pouco significativo, dada a reduzida aptidão dos 

solos, de magnitude reduzida, âmbito local, certo, permanente e irreversível, directo e cujos efeitos 

se farão sentir a médio prazo. 

10.4.3.2 -  Ocupação do solo 

Na fase de desactivação do Projecto será reposta a ocupação anteriormente existente, 

fundamentalmente estevais e azinheiras, sendo um impacte positivo principalmente pela diminuição 

do risco de rotura da barragem, mas também pela reposição da ocupação anterior à da construção da 

SOMINCOR. 

A fase de desactivação da Barragem de Rejeitados poderá ser antecipada pela implementação do 

Projecto da Pasta que permitirá uma revegetação gradual da barragem, constituindo, por isso, um 

impacte positivo, certo, localizado de magnitude elevada, muito importante, permanente, 

irreversível, imediato mas que se manterá a longo prazo, directo e muito significativo. 

10.5 -  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO 
SOLO 

10.5.1 -  Fase de construção 

Pelo facto dos Projectos em avaliação se encontrarem todos dentro dos limites do Complexo 

Mineiro de Neves–Corvo (Zona Industrial e Barragem de Rejeitados), a fase de construção não terá 

implicado, no caso do Projecto de Alteamento da Barragem de Cerro do Lobo e Projecto de 

Alteração da Lavaria de Estanho para Zinco, a ocorrência de desorganização espacial na área 

envolvente, pelo que os impactes terão sido insignificantes. 

Relativamente aos Projectos em construção, caso do Projecto de alteração da Lavaria de Cobre para 

tratamento de escórias e minério MF, e aos Projectos a construir, nomeadamente o Projecto de 

Deposição de Pasta e Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco para 1 Mt/ano, os impactes a 

ocorrer nestas fases serão igualmente insignificantes, pois não implicam a afectação das classes de 
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espaço diferentes das já actualmente ocupadas, como se pode comprovar da análise dos projectos e 

dos  Planos Directores Municipais dos concelhos abrangidos. 

Refira-se ainda, que grande parte do Complexo Mineiro de Neves–Corvo se encontra em área afecta 

à Reserva Ecológica Nacional, pelo que, embora a maioria das actividades de produção se 

desenvolva no subsolo, a afectação desta classe de espaço à superfície é bastante grande, quer pelas 

lavarias, parques de minério e poço de extracção, como também por todos os serviços de apoio, 

administrativos e logísticos.  

No entanto, a afectação da REN que teve lugar para os Projectos em análise, já concluídos ou em 

conclusão, foi nula, pois a área onde decorreram as acções de construção já se encontrava infra- 

-estruturada. Relativamente ao Projectos a construir, não se prevê igualmente a afectação de áreas 

de REN. 

Qualquer uso e/ou ocupação do solo divergente do previsto nos instrumentos de ordenamento e 

gestão municipal, deverá ser classificado como um impacte negativo. Contudo, dependendo da 

natureza de cada dos espaços a ocupar, o impacte daí decorrente poderá ser classificado como mais, 

ou menos, significativo. 

De salientar, que tanto ao nível da Planta de Ordenamento do concelho de Castro Verde, como ao 

nível da Planta de Ordenamento do concelho de Almodôvar, a área ocupada pela Zona Industrial de 

Neves–Corvo e pela Barragem de Rejeitados se encontra em classes de espaço afectas a usos agro-

florestais, as quais se destinam principalmente à exploração de sistemas arvenses, arbóreos, silvo- 

-pastoris e agrícolas. 

Ao analisar o Complexo Mineiro de Neves–Corvo na sua globalidade, verifica-se que a respectiva 

fase de construção, implicou uma alteração significativa do uso do solo. No entanto, o início de 

actividade da SOMINCOR registou-se numa fase prévia à elaboração dos Planos Directores 

Municipais dos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, motivo pelo qual os respectivos 

regulamentos deveriam ter acautelado os usos do solo a estabelecer para a área de estudo, evitando 

potenciais conflitos entre uma área já existente e vocacionada para um uso industrial específico, 

neste caso, a exploração de recursos geológicos, em detrimento de uma área vocacionada para usos 

agro-florestais. 

Não obstante os condicionalismos anteriormente apresentados, a construção já ocorrida, ou a 

ocorrer presentemente, para os Projectos em avaliação, embora tenha tido lugar numa classe de 

espaço não vocacionada para um fim industrial, não implicou uma maior afectação do uso do solo 

estabelecido nas cartas de ordenamento dos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, uma vez que 

se trata de espaço já infra-estruturado, considerando-se, deste modo, os impactes negativos, pouco 
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importantes e insignificantes, de magnitude reduzida, âmbito lcal, certos, permanentes, 

irreversíveis, imediatos e directos. 

No que se refere aos Projectos em avaliação a construir, a avaliação tem por base os mesmos 

pressupostos estabelecidos anteriormente, prevendo-se igualmente a ocorrência de impactes 

negativos, pouco importantes e insignificantes, de magnitude reduzida, âmbito lcal, certos, 

permanentes, irreversíveis, imediatos e directos. 

Relativamente às condicionantes identificadas, não foi identificado qualquer impacte negativo, 

nomeadamente ao nível da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e áreas de 

Montado de Azinho. 

10.5.2 -  Fase de exploração 

Com a exploração do Complexo Mineiro de Neves–Corvo continuará a ocorrer um impacte 

negativo, enquanto os PDM dos concelhos de Castro Verde e Almodôvar não previrem, nas suas 

plantas de ordenamento, usos do solo para a área de estudo compatíveis com as necessidades de 

cariz industrial que uma indústria desta natureza necessita. Este impacte, embora negativo, é 

insignificante, pois a fase de exploração da SOMINCOR é anterior à elaboração dos respectivos 

PDM dos concelhos abrangidos, partindo-se deste modo do princípio que o uso do solo já estava 

condicionado a uma utilização específica. 

São consideradas acções não susceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico das áreas integradas 

na REN, nos termos referidos no Anexo IV, n.º V – Exploração de Recursos Geológicos, do 

Decreto-Lei n.º 180/2006 de 6 de Setembro rectificado pela Declaração de Rectificação 76/2006 de 

6 de Novembro, as acções associadas “à ampliação de explorações existentes e à construção de 

anexos de exploração exteriores à área de exploração e à utilização de equipamentos de britagem, 

crivagens, moagem, lavagem de inertes e outros de tratamento primário directamente afectos à 

exploração”, estando no entanto a realização dessas mesmas acções sujeita a autorização da CCDR 

competente. 

Deste modo, não se prevê qualquer incompatibilidade do Projecto com o facto de o mesmo se situar 

em área de REN. 

10.5.3 -  Fase de desactivação 

A fase de desactivação dos Projectos em avaliação no presente estudo implica, naturalmente, a 

consequente desactivação de todo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 

Ao nível do Ordenamento do Território, caberá aos municípios de Castro Verde e Almodôvar 

estabelecer a melhor solução a dar à área de estudo, sendo que, embora todo o Complexo Mineiro 
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de Neves–Corvo seja propriedade da SOMINCOR, ao encerramento de actividades desta natureza, 

estão sempre associadas acções, quer de recuperação paisagística, quer de monitorização e 

requalificação ambiental, que devem ser levadas a cabo pelo proprietário. De facto, a Mina de 

Neves–Corvo dispõe de um plano de encerramento, actualmente em revisão, no qual estão definidas 

todas as medidas de minimização a adoptar para que os impactes ambientais resultantes da 

desactivação do Complexo Mineiro sejam o mais reduzidos possível. Estes factores deverão 

igualmente ser tidos em conta aquando da definição das novas classes de espaço para a área em 

questão. 

10.6 -  HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

10.6.1 -  Impactes na quantidade das águas superficiais 

10.6.1.1 -  Considerações gerais 

Os impactes que poderão ocorrer nos recursos hídricos superficiais em termos de quantidade, 

relativamente à situação de referência, são analisados separadamente para cada um dos projectos 

alvo deste Estudo de Impacte Ambiental: 

- Projecto de Alteamento da Barragem da Cota 252 m para a cota 255 m; 

- Projecto de Deposição em Pasta; 

- Projectos de alteração das Lavarias de Zinco e de Cobre. 

10.6.1.2 -  Alteamento da barragem 

A alteração da cota de coroamento da barragem de 252,0 m para 255,0 m conduziu ao aumento da 

área inundada da albufeira de 1,64 km2 para 1,80 km2; no entanto, não se registam alterações 

significativas, em termos de quantidade nos recursos hídricos superficiais.  

Ao nível da bacia do rio Guadiana as incidências hidrológicas de superfície são insignificantes. 

Ao nível da bacia da ribeira de Oeiras a análise de possíveis impactes é efectuada para quatro 

níveis de áreas: 

- Área 1 – Barragem de Rejeitados;  

- Área 2 – Bacia hidrográfica dominada pela Barragem de Rejeitados – 4,23 km2; 

- Área 3 – Bacia hidrográfica total do barranco das Lajes – 8,09 km2; 

- Área 4 – Bacia hidrográfica total da ribeira de Oeiras definida imediatamente a jusante do 

barranco das Lajes – 188,2 km2. 
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Para a primeira das quatro áreas de análise – Barragem de Rejeitados – há a referir que o aumento 

da cota de coroamento da barragem implicou o aumento da área inundada e concomitantemente da 

área de recepção directa da precipitação e do volume de água precipitado.  

Sendo na zona da albufeira a precipitação anual média (cerca de 500 mm) inferior à evaporação 

anual média (cerca de 1567,5 mm) a precipitação é totalmente perdida.  

De acordo com o referido verifica-se que devido ao aumento da cota de coroamento não existirá 

incremento de água acumulada na albufeira devido à precipitação directa (em qualquer dos casos 

este valor é nulo). 

QUADRO 10.3 

Alteamento da barragem – Análise de impactes ao nível da área da albufeira de rejeitados 

Cota da barragem (m) 252 255 

Precipitação anual média (mm) 500 

Evaporação anual média (mm) 1 567,5 

Área da albufeira (km2) 1,64 1,8 

Volume de água anual médio precipitado sobre a albufeira (m3) 820 000 900 000 

Volume de água anual médio evaporado da albufeira (m3) 2 570 700 2 821 500 

Volume de água anual médio precipitado retido na albufeira (m3) 0 0 

Para a segunda das quatro áreas de análise – bacia hidrográfica do barranco das Lajes dominada 

pela barragem – há a referir que o aumento da cota de coroamento da barragem não modificará o 

sistema existente de intersecção e desvio de caudais das águas de escorrência superficial afluentes à 

Barragem de Rejeitados, minimizando assim o efeito sobre a bacia hidrográfica dominada pela 

obra.  

As águas pluviais de escorrência superficial, resultantes da precipitação na envolvente da albufeira,  

afluentes à Barragem de Rejeitados e captadas nas cinco pequenas barragens, localizadas a 

montante desta, continuarão a ser desviadas para a ribeira de Oeiras e barranco das Lajes, a jusante 

da Barragem.  

No Quadro 10.4 apresenta-se a variação da relação área da albufeira /área da bacia dominada pela 

barragem cujo valor é de cerca de 0,04%. 

Para a terceira das quatro áreas de análise – bacia hidrográfica total do barranco das Lajes – e 

atendendo a que só uma das cinco pequenas barragens existentes a montante da barragem 

descarrega para o barranco das Lajes, há a referir que o pequeno efeito do alteamento da barragem 

no escoamento superficial das águas pluviais reflectirá só parcialmente o decréscimo de caudal 
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devido ao aumento da área ocupada pela Barragem de Rejeitados, o qual, como já referido, provoca 

uma aumento da quantidade de precipitação que cai directamente sobre a barragem. 

QUADRO 10.4 

Alteamento da barragem – Análise dos impactes na bacia hidrográfica dominada pela barragem 

Cota da barragem (m) 252 255 

Área da albufeira (km2) 1.64 1.8 

Área da bacia dominada pela barragem de Rejeitados (km2) 4,23 4,23 

Relação área da albufeira/área da bacia hidrográfica dominada pela barragem 0,39 0,43 

Diferença das duas relações anteriores 0,04 

No Quadro 10.5 mostra-se que a relação entre a área da albufeira e a área total do barranco das 

Lajes se modifica somente em cerca de 0,02% devido ao alteamento da barragem. 

QUADRO 10.5 

Alteamento da barragem – Análise de impactes na da bacia do barranco das Lajes 

Cota da barragem (m) 252 255 

Área da albufeira (km2) 1.64 1.8 

Área da bacia do barranco das Lajes (km2) 8,09 8,09 

Relação área da albufeira/área da bacia hidrográfica total do barranco das Lajes 0,20 0,22 

Diferença das duas relações anteriores 0,02 

Para a última das quatro áreas de análise – bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras a jusante da 

confluência do barranco das Lajes – o efeito do alteamento da obra nos recursos hídricos será a 

integração dos efeitos referidos anteriormente complementados com os efeitos provenientes da nova 

área em análise. 

Atendendo a que a Barragem de Rejeitados  é alimentada por:  

- Águas provenientes da Lavaria; 

- Águas residuais contaminadas da área industrial;  

- Água tratada na Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM); 

- Água precipitada directamente sobre a Barragem de Rejeitados,  

e ao facto de: 

- as escorrências superficiais de água pluvial afluentes à Barragem de Rejeitados serem 

captados em pequenas barragens (cinco) existentes a montante do plano de água; 
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- o volume anual médio de água precipitada directamente na Barragem de Rejeitados ser 

inferior ao volume anual médio de água evaporada; 

- a saída de água da Barragem de Rejeitados ser somente efectuada para o Tanque de Águas 

Industriais integrado no sistema de água recirculada, isto é, ao facto de a Barragem de 

Rejeitados ser uma Barragem de descarga nula,  

conclui-se que a diminuição no escoamento anual médio de águas de escorrência superficial a 

jusante da barragem reflectirá a correspondente área ocupada pela barragem, ou seja, que o 

Alteamento da Barragem só causará impactes com significado, traduzidos pela redução do caudal 

de escorrência superficial na envolvente da Barragem, na bacia do barranco das Lajes; para bacias 

hidrográficas de maior área, tal como a da ribeira de Oeiras, a redução no escoamento superficial é 

insignificante. 

QUADRO 10.6 

Alteamento da barragem – Alteração de recursos hídricos superficiais, quantidade. 

Cota de coroamento da barragem (m) 252 255 

área da albufeira de rejeitados (km2) 1,64 1,8 

área da bacia hidrográfica dominada do barranco das Lajes (km2) 4,23 

Relação área da albufeira/área da Bacia hidrográfica do barranco das Lajes 
dominada pela barragem 

0,39 0,43 

Área da bacia hidrográfica total do barranco das Lajes (km2) 8,09 

Relação área da albufeira/área da Bacia hidrográfica total do barranco das Lajes 0,20 0,22 

Área da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras imediatamente a jusante da 
confluência do barranco das Lajes (km2) 

188,2 

Relação área da albufeira / área da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 
imediatamente a jusante da confluência 

0,009 0,010 

10.6.1.3 -  Deposição em pasta 

Para efectuar a análise do impacte do processo de deposição em pasta nos recursos hídricos 

superficiais em termos de quantidade é importante o conhecimento das seguintes etapas: 

- O projecto de deposição em pasta é efectuado através de uma unidade industrial totalmente 

automatizada, onde só será necessário um operador, o que em termos de aumento da 

necessidade de água para consumo humano e correspondentes águas residuais é 

insignificante; 

- A polpa de rejeitados que é bombeada da Lavaria para a Barragem de Rejeitados será 

descarregada no Tanque de Armazenamento de Rejeitados onde, devido ao controlo previsto 
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para a alimentação deste tanque, nunca será possível o seu transbordo. Esta medida contribui 

para evitar o aumento de águas industriais contaminadas; 

- Do tanque de rejeitados a polpa será bombeada para o espessador de Cone Profundo onde é 

retirado o excesso de água e produzida uma pasta com 64% ou 76% de sólido. A água 

sobrenadante do Espessador passará para um Tanque de Armazenamento antes de ser 

reutilizada no processo industrial. Este modo de formação da pasta, com reutilização da água 

sobrante, também contribui para evitar o aumento de águas contaminadas industriais e 

reduzir a necessidade de introdução de água nova. 

10.6.1.4 -  Projectos de alteração das Lavarias de Zinco e Cobre 

A alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco (1ª Fase) e a ampliação da capacidade da 

Lavaria de Zinco (2ª Fase) serão responsáveis pelo aumento do consumo de água no Complexo 

Mineiro, conforme se pode verificar no Quadro 10.7. 

QUADRO 10.7 

Lavaria de Zinco – Estimativa de consumos de água 

FASE MATERIAL 
ÁGUA 
TOTAL 
(m3/h) 

ÁGUA 
NOVA 
(m3/h) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

(m3/h) 

ÁGUA 
TOTAL 
(m3/ano) 

ÁGUA 
NOVA 

(m3/ano) 

ÁGUA 
RECIRCULADA 

(m3/ano) 

Antes da alteração, na 
Lavaria de Estanho 

Minério MS 430 65 365 3 774 940 566 240 3 208 700 

Fase 1 Minério MZ 400 54 345 3 108 824 422 800 2 686 024 

Fase 2 Minério MZ 1 128 153 975 8 882 353 1 208 000 7 674 353 

Assim, na 1ª Fase verificar-se-á, relativamente à situação original, da Lavaria de Estanho, uma 

redução da quantidade anual de água nova de 566 240 m³/ano para 422 800 m³/ano. A quantidade 

de água total necessária é no entanto superior à original. 

A implementação da nova linha de tratamento na Lavaria de Cobre, para tratamento de escórias e de 

minério MF será responsável pelos consumos de água que se apresentam no Quadro 10.8. 

Verifica-se que em termos de recursos hídricos superficiais será necessário um maior volume de 

água nova e de água total. O volume de água nova, proveniente da albufeira de Santa Clara, 

aumentará em cerca de 85 m³/h ou seja de 740 000 m³/ano (35,5%). 

10.6.1.5 -  Fase de construção 

Na fase de construção a alteração da modelação natural do terreno e da sua cobertura, introduz 

modificações na drenagem natural da área. 
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QUADRO 10.8 

Linha de Tratamento de Escórias e Minério MF da Lavaria de Cobre. 

Estimativa de consumos de água  

MATERIAL 
ÁGUA TOTAL 

(m3/h) 
ÁGUA 

NOVA* (m3/h) 

ÁGUA  
RECIRCULADA 

(m3/h) 

ÁGUA TOTAL 
EM 2007 

(m3) 

ÁGUA 
NOVA*   
EM 2007 

(m3) 

ÁGUA  
RECIRCULADA 

EM 2007 
 (m3) 

ÁGUA TOTAL 
 MÁXIMA 

(m3/ano) 

ÁGUA 
NOVA*  

MÁXIMA 
(m3/ano) 

ÁGUA  
RECIRCULADA 

MÁXIMA  
(m3/ano) 

Escórias 261 36 226 195 789 26 627 169 162 326 316 44 379 281 937 

Minério MF 455 62 393 246 587 33 536 213 051 379 365 51 594 327 771 

TOTAL - - - 442 377 60 163 382 214 705 681 95 973 609 708 

*  O valor da água nova utilizada é estimado tendo em conta os rácios no ano 2006: 13,6% da água utilizada é água nova 
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Durante os trabalhos de desmatação e decapagem da área não pavimentada, caso tenha ocorrido 

precipitação aquando da construção do alteamento da Barragem ou venha a ocorrer precipitação, no 

caso da implementação do projecto de deposição em pasta, verificaram-se, ou virão a verificar-se,  

fenómenos erosivos, sendo produzidos sedimentos que terão afluído ou afluirão aos órgãos de 

drenagem. Estes sedimentos poderão ter conduzido ou poderão conduzir ao assoreamento dos 

órgãos de drenagem, tais como sarjetas e colectores, favorecendo os potenciais riscos de 

inundações. Este impacte, embora negativo, é pouco importante, sendo de âmbito local, improvável, 

temporário, reversível e de magnitude reduzida; as suas consequências far-se-ão sentir a médio 

prazo e serão minimizáveis, pelo que o impacte é considerado insignificante.  

10.6.1.6 -  Fase de exploração 

Após a conclusão da fase de construção serão naturalmente atenuadas as alterações introduzidas 

pela obra durante a referida fase. É no entanto de referir que a zona mais afectada, ou seja a de 

construção dos novos órgãos, já é actualmente uma zona muito impermeabilizada pelo que o 

aumento do escoamento superficial nesta zona será insignificante. 

10.6.2 -  Impactes na qualidade das águas superficiais 

10.6.2.1 -  Fase de construção 

10.6.2.1.1 - Identificação dos impactes 

Nesta fase os impactes na qualidade das águas superficiais não irão diferir sensivelmente para os 

diversos projectos e, em grande parte, só terão ocorrido ou ocorrerão em caso de procedimentos 

incorrectos na gestão da obra: 

- Aumento da turvação e redução da transparência da água, pela deposição de poeiras 

associadas aos movimentos de terras e à circulação das viaturas e das máquinas afectas às 

actividades de construção, no projecto do alteamento da Barragem de Rejeitados e no 

projecto da pasta; 

- Riscos de poluição química e microbiológica, em caso de inadequada gestão das águas 

residuais e dos resíduos produzidos nos estaleiros e nas actividades de construção; 

- Riscos de contaminação por produtos químicos de carácter persistente, em caso de 

inadequada gestão dos óleos usados, de deficiente contenção e/ou transporte de produtos 

utilizados na obra ou de incorrecto sistema de circulação e parqueamento das viaturas e 

máquinas afectas aos trabalhos de construção. 
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10.6.2.1.2 - Avaliação dos impactes 

São todos impactes negativos, de influência local, de ocorrência provável, temporários, reversíveis, 

imediatos, directos e minimizáveis; em princípio, uma vez que se assume a condução das 

actividades de construção de acordo com procedimentos rigorosos de gestão da obra, serão de 

magnitude reduzida, pouco importantes e pouco significativos. 

10.6.2.2 -  Fase de exploração 

10.6.2.2.1 - Impactes decorrentes do alteamento de 252 m para 255 m da Barragem de 
Rejeitados (projecto implementado na 2ª quinzena de Dezembro de 2005) 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

As preocupações neste domínio decorrem, por um lado, da natureza dos resíduos 

armazenados na Barragem de Rejeitados (aterro) e, por outro, da sua elevada capacidade de 

armazenamento (20 × 106 m3, ao Nível de Pleno Armazenamento após este alteamento) e da 

considerável altura do seu coroamento (40 m em relação ao terreno natural). 

Em circunstâncias normais de exploração, não são previsíveis impactes neste domínio. 

Há apenas a referir os impactes que se relacionam com circunstâncias acidentais, de 

muito reduzida probabilidade de ocorrência, embora com efeitos potencialmente nocivos, 

em caso da rotura da Barragem ou de alguma das suas três portelas. 

No que diz respeito ao arrastamento, para o exterior do aterro, de águas de escorrência 

em períodos excepcionais de precipitação intensa, saliente-se que, dadas as características 

climáticas da região onde se insere o Complexo Mineiro (designadamente o reduzido valor 

da precipitação) e as características do próprio aterro – elevada área inundada (1,8 km2) e 

considerável folga proporcionada pela Barragem (actualmente, cerca de 1,50 m ao Nível de 

Pleno Armazenamento e de 1,20 m ao Nível de Máxima Cheia para T = 10 000 anos) – a 

probabilidade de ocorrência duma situação deste tipo será praticamente nula.  

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

No sentido de analisar este tema, a SOMINCOR promoveu a elaboração do “Estudo das 

Condições de Propagação das Ondas de Cheia devidas a Rotura do Corpo Principal da 

Barragem ou de Qualquer das suas Portelas”, datado de Agosto de 2006, onde se avaliaram a 

extensão geográfica e as consequências previsíveis do evento. 
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O aterro de rejeitados localiza-se numa zona de elevada sismicidade histórica, pelo que a 

concepção e construção da Barragem obedeceram a um dimensionamento estrutural 

adequado e rigoroso. 

Não obstante estas circunstâncias, a SOMINCOR implementou diversas medidas – de 

carácter preventivo e correctivo – que constituem uma considerável garantia adicional da 

muito reduzida probabilidade deste tipo de situação se verificar e da rápida intervenção para 

minimização dos riscos ambientais em caso de ocorrência: 

- Sistema de intercepção e derivação do escoamento natural para o aterro (já instalado desde 

1993, aquando do alteamento da Barragem de Rejeitados para 252 m); 

- Órgãos de segurança da Barragem (descarregador de cheias e descarga auxiliar em sifão) e 

poços de drenagem para contenção de fugas na sua envolvente; 

- Inspecção e monitorização sistemática do comportamento da Barragem em termos de 

segurança hidráulica e estrutural, bem como execução de programas regulares para 

obtenção de dados (meteorológicos e de qualidade da água), processamento informático e 

validação da informação numa base mensal e elaboração de relatório anual; 

- Assessoria regular especializada por empresas consultoras qualificadas;  

- Plano de emergência e alerta. 

Deste modo conclui-se que o impacte negativo causado sobre a qualidade das águas 

superficiais em caso de rotura da Barragem ou de uma das suas portelas é  um impacte 

improvável, temporário, de influência local, reversível e minimizável, embora negativo, 

imediato e directo, sendo de magnitude elevada, muito importante e muito significativo em 

caso de ocorrência. 

No que diz respeito ao arrastamento, para o exterior do aterro, de águas de escorrência 

em períodos excepcionais de precipitação intensa, o mesmo constitui um impacte 

improvável, temporário, de influência local, reversível e minimizável, embora negativo, 

directo e imediato, sendo de magnitude reduzida, pouco significativo e pouco importante em 

caso de ocorrência. 
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10.6.2.2.2 - Impactes resultantes da implementação do projecto de deposição em pasta  
(prevista ainda para 2007) 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Os rejeitados das lavarias são constituídos pelos resíduos das diversas operações físicas e 

processos químicos a que é sujeito o material extraído da mina, correspondendo à parte do 

minério sem interesse comercial que resulta desse processamento (cuja fracção mais grosseira 

é encaminhada para posterior enchimento nos trabalhos subterrâneos).  

Além de outros resíduos, a fracção mais fina dos rejeitados é conduzida para a Barragem de 

Rejeitados – aterro de grandes dimensões (volume de armazenamento = 20 × 106 m3; área 

inundada = 1,8 km2; altura do coroamento da Barragem em relação ao terreno natural = 

=  40 m), sem descarga para qualquer linha de água – onde decorre um lento processo de 

sedimentação, dele resultando uma espessa camada de lamas coberta por uma reduzida 

camada de água (variável, com cerca de 1 m), a qual é parcialmente recirculada para o 

processo industrial. A deposição dos rejeitados no aterro efectua-se no interior da 

camada líquida (deposição sub-aquática) para reduzir a possibilidade de oxidação a 

sulfatos dos sulfuretos reactivos contidos nas lamas, razão também pela qual se 

assegura que as lamas estejam sempre cobertas pela camada de água. 

Com a implementação do projecto da pasta – que, mediante a utilização da Melhor 

Tecnologia Disponível para o efeito, eliminará a deposição sub-aquática dos rejeitados, 

passando a mesma a ser sub-aérea – só haverá impacte adverso na qualidade das águas 

superficiais caso se verifiquem condições que propiciem a descarga acidental de parte 

do material depositado no aterro para a ribeira de Oeiras ou para algum dos seus afluentes 

(uma vez que, em condições normais de exploração, não há descarga do aterro para o meio 

hídrico). O impacte em questão será o risco de poluição das linhas de água, em 

circunstâncias de carácter acidental, associado ao transbordo, para o exterior do aterro da 

Barragem, de águas de escorrência superficial, a partir de células que estejam ainda sem 

cobertura (uma vez que a pasta tem reduzida permeabilidade). Estas circunstâncias só 

poderão ocorrer por rotura da Barragem (ou de alguma das suas portelas). 

De acordo com testes realizados pela SOMINCOR, essas águas de escorrência terão 

baixos valores de pH e conterão concentrações elevadas de sulfatos (provenientes da 

oxidação dos sulfuretos), bem como de alguns metais – onde se destacam o alumínio, o 

cobre, o manganês e o zinco, com concentrações que podem variar entre 100 mg/l e 

1 000 mg/l (bem como o cádmio e o níquel, em menores concentrações) – com efeitos 

potencialmente desfavoráveis nas condições de suporte para a vida piscícola na ribeira 
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de Oeiras (tendo alguns desses metais – caso do cobre e do zinco – impactes negativos 

sinergísticos). 

Por outro lado, com a eliminação progressiva da deposição sub-aquática dos rejeitados, 

passando a mesma a ser sub-aérea, o risco de rotura da Barragem será reduzido e, em 

caso de rotura,  as consequências serão menos nefastas, pois a quantidade de água 

armazenada na Barragem será cada vez menor. Por outro lado, um aterro de material sólido 

é muito mais estável do que uma Barragem de Rejeitados coberta de água e,em caso de 

rotura, é muito mais rápido e fácil impedir a contaminação dos recursos hídricos superficiais 

no caso da deposição sub-aérea do que no caso da deposição sub-aquática dos rejeitados.  

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

Deste modo considera-se que o Projecto de deposição em pasta é responsável por dois tipos 

de impactes na qualidade da água, de potenciais opostos: 

- um impacte negativo causado pelo aumento da possibilidade de oxidação a sulfatos dos 

sulfuretos reactivos contidos nos rejeitados, devido à deposição sub-aérea dos mesmos, em 

caso de rotura da Barragem e consequente escorrência superficial de águas 

contaminadas provenientes de células de pasta ainda sem cobertura final; este impacte 

só se verificará se em simultâneo houver uma rotura da barragem e existirem células de 

pasta não cobertas; trata-se de um impacte improvável, de magnitude elevada, temporário, 

imediato, muito importante e significativo, de âmbito local, minimizável e indirecto; 

- um impacte positivo causado pela redução do risco de rotura da Barragem e pela 

minimização das consequências nefastas da mesma em caso de ocorrência; trata-se de um 

impacte certo, de magnitude elevada, muito importante e muito significativo, de âmbito 

regional, irreversível, imediato  e indirecto. 

10.6.2.2.3 - Impactes associados ao projecto de alteração da Lavaria de Estanho para 
Lavaria de Zinco (projecto implementado em Junho de 2006) 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Este projecto envolve o abandono da produção de concentrado de estanho e o processamento 

de 350 000 t/ano de minérios de zinco – MCZ (anteriormente tratado para extracção de 

cobre na lavaria do cobre) e MZ (com teor em zinco superior a 3,5% e teor em chumbo 

apreciável) – para produzir cerca de 50 000 t/ano de concentrado de zinco e de 10 000 t/ano 

de concentrado de chumbo (além de algum concentrado de cobre, encaminhado para 

processamento final para a lavaria do cobre), utilizando a Melhor Tecnologia Disponível 

para o efeito, já testada com sucesso à escala industrial. A principal alteração processual 
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reporta-se ao processo de flutuação, que permite uma eficiência acrescida face ao processo 

actual.  

O rejeitado da lavaria do zinco (antiga lavaria do estanho) junta-se ao da lavaria do cobre, 

após o que são ciclonados conjuntamente, sendo o transbordo desta operação enviado para a 

Barragem de Rejeitados e continuando a fracção espessada a ser enviada para as unidades de 

backfill e pastfill para ser utilizada futuramente na produção de pasta para enchimento de 

zonas de desmonte da mina. 

No processamento dos minérios de zinco, alguns dos produtos químicos utilizados são 

diferentes dos anteriormente utilizados na lavaria do estanho (designadamente colectores 

específicos dos metais em questão), embora se mantenha a utilização de outros (cal, por 

exemplo), o que poderá conduzir a alguma alteração ligeira na qualidade dos rejeitados. Por 

outro lado, uma vez que o projecto se propõe recuperar maiores quantidades de cobre, zinco 

e chumbo, é de prever uma melhoria da qualidade dos rejeitados quanto aos teores desses 

metais. 

O projecto envolve uma redução de cerca de 18% na quantidade de água nova necessária 

para preparação dos reagentes, embora só envolva uma redução de cerca de 7% no consumo 

de água total. 

No que se refere propriamente ao efluente industrial, não são de prever alterações que 

determinem impactes na qualidade do meio hídrico. 

10.6.2.2.4 - Impactes associados à ampliação da capacidade da lavaria do zinco de 
350 000 t/ano para 1 000 000 t/ano (prevista até 2009) 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

Com a implementação deste projecto pretende-se a produção de cerca de 145 000 t de 

concentrado de zinco e de 30 000 t de concentrado de chumbo.  

Embora aumente a quantidade de água necessária para a preparação dos reagentes, como não 

haverá alteração do tipo de produtos químicos utilizados na lavaria do zinco, nem das suas 

taxas de consumo, não é de prever alteração sensível da composição dos rejeitados 

produzidos nesta lavaria.  

Devido a um aumento em cerca de 8% da área coberta da lavaria existente haverá um 

aumento quase inexpressivo do caudal de águas pluviais e, por sua vez, como consequência 

de um reforço de + 25% (30 para 40) no número de operadores nesta lavaria, haverá um 

aumento insignificante do caudal de águas residuais domésticas. 
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No que se refere às necessidades de água, os rácios de água utilizada na lavaria do zinco 

manter-se-ão aos níveis actuais, mas é de prever, todavia, no que se refere à extracção de 

minérios de zinco (MZ, MCZ), que passará a necessitar-se, grosso modo, de um volume 

anual global de água cerca de 2,86 (= 1 000 000 / 350 000) vezes maior do que no ano de 

2006, com a implementação deste projecto. Uma vez que, em 2006, os concentrados de 

zinco representaram 4,6% da produção total de concentrados, o aumento do consumo total 

de água do Complexo Mineiro previsto anualmente em virtude deste projecto poderá ser, 

grosseiramente, da ordem de 13% (= 2,86 × 0,046) em relação ao de 2006. Daí resultará um 

aumento da mesma ordem de grandeza no caudal do efluente industrial produzido (o que 

não significa necessariamente um aumento da mesma ordem de grandeza do efluente 

industrial descarregado na ribeira de Oeiras). 

No que se refere estritamente à qualidade das águas superficiais não são esperadas alterações 

significativas, dado que o efluente desta operação é totalmente aduzido à Barragem de Re-

jeitados e não tem descarga directa no meio hídrico. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

O aumento do caudal do efluente industrial produzido, dado que não corresponde a um au-

mento da mesma ordem de grandeza no caudal do efluente industrial descarregado na ribeira 

de Oeiras, constitui um impacte negativo, de influência local, de ocorrência certa, de dura-

ção permanente, reversível, imediato, directo e minimizável, de magnitude reduzida pouco 

importante e pouco significativo. 

10.6.2.2.5 - Impactes associados ao tratamento, na lavaria do cobre, de escórias ou de 
minérios de reduzido teor em cobre (início previsto para Setembro de 2007) 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

O projecto envolve uma nova linha de tratamento na lavaria do cobre, com circuito 

independente, para processar, alternadamente, 60 000 t/ano de escórias – até agora tratadas 

na lavaria do zinco – e 65 000 t/ano de minério MF (minério de baixo teor em cobre). 

Quanto ao rejeitado desta nova linha de tratamento, o espessado da ciclonagem será enviado 

para as unidades de produção de pasta destinada ao enchimento das zonas desmontadas da 

mina, enquanto que o transbordo da ciclonagem será encaminhado para a Barragem de 

Rejeitados (num quantitativo estimado em 57 018 t/ano em 2007, de que 20 949 t/ano 

provêm do tratamento de escórias e 36 070 t/ano do tratamento de minério MF). 

Relativamente à utilização da água, o rácio de água nova no total da água utilizada manter-

se-á, mas havendo um excedente dos quantitativos de concentrados produzidos, as 
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necessidades globais de água aumentarão sensivelmente na mesma ordem de grandeza. 

Assim, uma vez que, com a implementação do projecto se produzirá um acréscimo de 4 884 

t/ano de concentrados de cobre provenientes do minério MF – dado que o concentrado de 

escórias já é tratado na actual lavaria de zinco – se se mantiverem os rácios de consumo de 

água por tonelada de concentrado de cobre verificados em 2006, o consumo de água 

aumentará previsivelmente de 17,08 m3/t × 4 884 t/ano = 83 419 m3/ano (ou seja, de 1,5%) 

face a 2006. 

Não havendo necessidade de utilização de novos produtos químicos, não se prevê alteração 

sensível das características qualitativas dos rejeitados conduzidos à respectiva Barragem. 

Como não haverá aumento do número de colaboradores necessário na lavaria do cobre, 

manter-se-á o caudal de águas residuais domésticas produzido nesta unidade. 

A área coberta da lavaria de cobre será ampliada em cerca de 5,2%, pelo que o aumento da 

contribuição das águas pluviais será irrelevante.  

Não havendo aumento da quantidade de minério extraído não se prevê qualquer variação do 

caudal do efluente industrial, nem da sua composição. 

Desta forma, não se prevêem impactes ambientais significativos na qualidade das águas 

superficiais resultantes deste projecto. 

10.6.2.2.6 - Outros impactes 

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTES 

São ainda previsíveis impactes nas águas superficiais que se relacionam com circunstâncias 

acidentais, de reduzida probabilidade de ocorrência, embora com efeitos potencialmente 

nocivos, não especificamente relacionados com nenhum dos projectos em causa, como é o 

caso de rotura nas condutas de transporte dos rejeitados de e para a respectiva Barragem. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

As medidas já implementadas pela SOMINCOR, de carácter preventivo e correctivo, 

constituem uma garantia considerável da reduzida probabilidade dessa situação acontecer e 

da rápida intervenção para minimização dos riscos em caso de ocorrência: 

- Vigilância durante 24 horas/dia, com observação diária do percurso das condutas; 

- Medição sistemática do caudal no início e no fim das condutas; 
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- Reforço estrutural e protecção no troço aéreo das condutas que transpõe a ribeira de 

Oeiras; 

- Drenagem de eventuais derrames para pequenas bacias de retenção nos pontos baixos das 

condutas, com encaminhamento final desses derrames para a Barragem de Rejeitados; 

- Controlo analítico dos meios hídricos receptores; 

- Existência de plano de emergência e alerta. 

Trata-se de um impacte negativo, de influência local, improvável, temporário, reversível, 

imediato, directo e minimizável, sendo de magnitude moderada, importante e significativo 

em caso de ocorrência. 

10.6.2.3 -  Fase de desactivação  

10.6.2.3.1 - Identificação dos impactes 

De acordo com o Plano de Fecho, a desactivação do Complexo Mineiro implicará a cessação das 

actividades produtivas e, por consequência, designadamente: 

- a cessação da adução de água e da descarga do efluente industrial na ribeira de Oeiras; 

- a selagem – com tela sintética de reduzida permeabilidade – e posterior cobertura com terra 

do aterro da Barragem de Rejeitados; 

- a remoção de equipamentos, estruturas metálicas e resíduos (particularmente dos que se 

identifiquem como perigosos); 

- a selagem da mina; 

- a recuperação paisagística dos terrenos hoje ocupados pelas instalações da SOMINCOR. 

Enquanto a cobertura vegetal se não desenvolve plenamente, está prevista a construção de uma ou 

duas lagoas de sedimentação temporárias (para um período de cerca de cinco anos), visando a 

redução do teor em sólidos suspensos das águas de escorrência superficial.  

Este conjunto de intervenções traduzir-se-á numa melhoria progressiva da qualidade das águas 

superficiais receptoras, que tenderão a recuperar a sua qualidade anterior à instal 

ação da SOMINCOR, com impactes indirectos designadamente na melhoria das condições da 

ribeira de Oeiras para suporte da vida aquática. 

O único impacte adverso nas águas superficiais – que persistirá durante algum tempo, embora se vá 

progressivamente atenuando – será a poluição indirecta associada à lixiviação subterrânea do 

próprio aterro enquanto todo o líquido sobrenadante não for evaporado ou removido (situação que, 
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embora também exista durante a fase de exploração, não tem relevância face à descarga do efluente 

industrial), com arrastamento de águas podendo conter teores expressivos em diversos sais e metais. 

 

10.6.2.3.2 - Avaliação dos impactes 

O impacte em causa será globalmente positivo, de magnitude moderada, importante, de âmbito 

local, de ocorrência certa, de duração permanente, de carácter reversível, imediato, directo e 

significativo. 

10.7 -  QUALIDADE DO AR 

10.7.1 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção do Projecto de Deposição em Pasta e do Projecto de Ampliação da 

Lavaria de Zinco, os impactes sobre a qualidade do ar serão pouco significativos e de âmbito local. 

Estes impactes dever-se-ão essencialmente ao tráfego de camiões e às emissões de poeiras devidas a 

escavações e movimentações de terras. Os processos de escavação e os movimentos de terra darão 

origem à emissão de partículas que, pela sua granulometria grosseira, se depositarão no solo, a 

curtas distâncias do local. O aumento temporário de tráfego de veículos pesados no local de 

implantação durante esta fase, contribuirá também para um aumento das emissões de poluentes, 

típicos deste tipo de fontes (NOx e COV principalmente), para a atmosfera. A emissão destes 

poluentes poderá provocar alterações na qualidade do ar, cuja intensidade dependerá das 

características dos equipamentos e do tipo e duração dos trabalhos É, no entanto, de referir, que 

estes impactes terão um carácter temporário, apenas se mantendo durante o período de construção.  

Assim conclui-se que, durante a construção, se desenrolarão uma série de acções susceptíveis de 

alterar a qualidade do ar na zona de influência do Projecto, que podem causar incómodos, sobretudo 

a trabalhadores e moradores mais próximos e que se traduzem em impactes negativos, de magnitude 

reduzida, pouco importantes, de âmbito local, temporários, reversíveis, imediatos, directos e 

minimizáveis. 

Refira-se que estes impactes ocorrem presentemente com a construção do Projecto de alteração da 

Lavaria de Cobre, e é provável que tenham ocorrido igualmente para os Projectos do Alteamento da 

Barragem e alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de Zinco. 

10.7.2 -  Fase de exploração 

Em termos de qualidade do ar na área do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, o funcionamento dos 

ventiladores existentes na mina, associado à movimentação de máquinas e veículos que circulam na 
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zona industrial e na área da Barragem de Rejeitados, constituem a principal fonte de emissão de 

partículas para o exterior.  

Os impactes na fase de exploração ao nível da Qualidade do Ar estão associados, na sua 

generalidade, à dispersão de Partículas em Suspensão, com origem nos poços de ventilação, parques 

de minério e escombro e movimentação de maquinaria dentro do Complexo Mineiro. No que se 

refere aos Projectos em análise, apenas os referentes às Lavarias poderão potenciar um acréscimo 

de emissão de PM10; no entanto, pelo facto dos vários equipamentos que compõem estas estruturas 

se encontrarem confinados dentro de um espaço físico, admite-se que o mesmo permita estabelecer 

um efeito barreira às referidas emissões, pelo que se considera que  a fase de exploração do Projecto 

em avaliação no presente estudo não tem impactes na qualidade do ar. 

Refira-se que a SOMINCOR tem levado a cabo, desde 1999, um programa de monitorização de 

partículas em suspensão junto das localidades de A-do-Corvo, Senhora da Graça de Padrões e A- 

-do-Neves, do qual se conclui haver uma significativa melhoria nos últimos anos ao nível da 

diminuição da emissão de partículas para o exterior, comprovado igualmente por uma avaliação da 

qualidade do ar através da utilização da biodiversidade de líquenes. 

10.7.3 -  Fase de desactivação 

A fase de desactivação dos Projectos em avaliação no presente estudo implica naturalmente a 

consequente desactivação de todo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 

Embora durante o decorrer das acções associadas à demolição de estruturas e requalificação da área 

do complexo mineiro, os impactes susceptíveis de ocorrer se assemelham aos observados durante a 

fase de construção, com a desactivação da mina, observar-se-á um impacte positivo, importante, de 

magnitude elevada, certo, permanente, irreversível, imediato, directo, de âmbito local e 

significativo, ao nível da Qualidade do Ar, principalmente no que respeita às partículas em 

suspensão. 

10.8 -  AMBIENTE SONORO 

10.8.1 -  Considerações iniciais 

A alteração do ambiente sonoro, em alguns pontos da área de estudo, durante a fase de construção e 

exploração dos Projectos em avaliação, só deverá ser considerada como um impacte negativo muito 

significativo, se essa mesma alteração tiver repercussões ao nível da qualidade de vida das 

populações, ou seja, se o ruído produzido nestas fases for sentido por um receptor sensível. O 

impacte deverá ser considerado negativo e significativo, quando não cumpra com os critérios 

estabelecidos na legislação. 
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Refira-se no entanto, que embora o presente descritor remeta a sua avaliação apenas para os 

Projectos em análise, definidos no âmbito do EIA, não poderá ser descartada uma análise global ao 

nível da totalidade do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, no que se refere às emissões de ruído 

para o exterior. 

No que diz respeito à fase de construção, para os Projectos a construir, embora não se conheça com 

pormenor a sua duração, é expectável que na envolvente às frentes de obra o quadro acústico possa 

ficar condicionado pelos vários processos construtivos, equiparados a qualquer obra de engenharia 

civil, com utilização de múltiplos equipamentos ruidosos e movimentação de veículos. Os referidos 

condicionalismos foram presenciados, quer no decorrer da construção do Projecto de Alteamento da 

Barragem do Cerro do Lobo e do Projecto de Alteração da Lavaria de Estanho para Lavaria de 

Zinco, quer presentemente, no decorrer da construção do Projecto de alteração da Lavaria de Cobre. 

Relativamente à fase de exploração, apenas os Projectos das Lavarias e o Projecto de Deposição em 

Pasta poderão conduzir a um incremento no quadro acústico de referência, resultante do 

funcionamento dos respectivos equipamentos. No subcapítulo 10.8.3 – Fase de Exploração, serão 

abordados individualmente todos os equipamentos que compõem os referidos Projectos, bem como 

a sua influência no quadro acústico de referência. 

10.8.2 -  Fase de construção 

Nesta fase, os impactes negativos identificados estão fundamentalmente associados a acções 

desenvolvidas no âmbito da construção da ampliação da Lavaria de Zinco e do Projecto de 

Deposição em  Pasta, nomeadamente, montagem de equipamentos, construção civil, acções de 

betonagem e circulação de veículos pesados. 

Refira-se que, o facto de as áreas onde serão instalados os Projectos a construir já se encontrarem 

em parte preparadas para o efeito, proporciona uma maior rapidez na sua construção, 

nomeadamente ao nível das terraplenagens. 

A utilização de maquinaria pesada e o tráfego de camiões para transporte de materiais e 

equipamentos serão responsáveis pelo aumento dos níveis sonoros contínuos, que podem atingir 

valores da ordem de 80 dB(A) a 90 dB(A), em termos de LAeq, a uma distância de 10 m a 15 m das 

fontes emissoras. 

Salienta-se que o ruído produzido durante a fase de construção terá um carácter temporário, embora 

apresente muitas flutuações com componentes de ruído impulsivo, características dos processos de 

construção. Para além disso, os níveis de ruído gerados pela fase de construção oscilarão bastante, 

consoante a realização dos diversos processos construtivos e, ao nível da maquinaria a utilizar, 
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poderão também variar substancialmente com os diferentes modelos existentes dentro do mesmo 

tipo de equipamento, com o seu estado de conservação e com o tipo de operação realizada.  

O facto das frentes de obra se localizarem todas dentro do perímetro industrial, possibilita uma 

maior eficácia dos processos construtivos, uma vez que a área de construção já se encontra em parte 

infra-estruturada. Ao nível dos receptores sensíveis, apenas os que se localizam em Neves da Graça 

(pontos de medição 6 e 7), pelo facto de se localizarem relativamente próximos da Lavaria de 

Zinco, poderão ver o seu quadro acústico condicionado pela construção do Projecto de ampliação 

da referida Lavaria. 

Assim, os potenciais impactes sobre o ambiente sonoro resultantes da fase de construção são 

considerados negativos, directos, de âmbito local, imediatos, prováveis, temporários, reversíveis, de 

magnitude reduzida, pouco importantes e pouco significativos, pois não é expectável que o 

incremento no ruído causado pelos processos construtivos seja substancialmente elevado e que 

conduza a um aumento do quadro acústico de referência, já condicionado pela exploração do 

complexo mineiro. 

Perante a localização das frentes de obra, face à distância observada aos principais receptores 

sensíveis caracterizados, apenas nas habitações localizadas em Neves da Graça (pontos de medição 

6 e 7), os impactes anteriormente mencionados se poderão vir a fazer sentir. 

10.8.3 -  Fase de exploração 

Como foi referido na nota introdutória, o ruído gerado pela exploração, quer das Lavarias, quer da 

Unidade da Pasta, está directamente associado ao seu funcionamento e aos vários equipamentos 

presentes, suas potências, periodicidade de utilização, localização e direcção de propagação do 

ruído. 

A avaliação acústica ao nível do critério de exposição máxima, ou seja, a verificação da 

conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados, é estabelecida segundo o 

parâmetro Indicador de ruído diurno–entardecer–nocturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, e ainda pelo Indicador de ruído nocturno (Ln). No Quadro 10.9 apresenta-se a 

síntese dos valores obtidos para os referidos parâmetros e que caracterizam o actual quadro acústico 

de referência, junto dos receptores sensíveis identificados (Figura 8.22). 

No que se refere ao Projecto de Deposição em Pasta, existem alguns equipamentos ruidosos, 

nomeadamente um compressor, bombas hidráulicas e a bomba da Unidade de Bombagem Geho, 

sendo este último o mais ruidoso; no entanto, a referida bomba encontrar-se-á encapsulada, 

prevendo-se uma potência acústica associada ao seu funcionamento de sensivelmente 85 dB(A) a 

90 dB(A). 
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Refira-se que os receptores mais próximos da Unidade de Deposição em Pasta se situam a 

sensivelmente 1800 m desta, na localidade da Caiada (pontos de medição 1 e 2), distância 

suficientemente elevada para assegurar o actual quadro acústico de referência, após a entrada em 

funcionamento do Projecto. No entanto, nas medidas de minimização referentes ao descritor ruído, 

serão acautelados alguns procedimentos a implementar aquando da fase de exploração.   

QUADRO 10.9 

Registo dos valores de Lden e Ln junto dos receptores caracterizados 

PONTO DE MEDIÇÃO 
Lden 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

1 39,7 29,1 

2 41,9 29,8 

3 41,5 29,3 

4 60,8 55,1 

5 52,4 45,5 

6 54,1 48,1 

7 65,1 58,9 

8 48,4 42,2 

Ao nível da avaliação do critério de incomodidade para o Projecto de Deposição de Pasta, o ruído 

ambiente junto dos potenciais receptores caracterizados (pontos de medição 1, 2 e 3) situa-se abaixo 

dos 45 dB(A), para os três períodos de referência, não se aplicando deste modo os limites 

estabelecidos no RGR para o referido critério. 

No que respeita ao critério de exposição máxima, e dada a ausência de classificação para a área de 

estudo, para os receptores atrás mencionados os indicadores Lden e Ln encontram-se dentro dos 

limites estabelecidos, respectivamente 63 dB(A) e 53 dB(A), não sendo expectável que o 

funcionamento do Projecto de Deposição da Pasta possa a vir condicionar os referidos limites. 

Deste modo, dada a distância observada entre os receptores localizados na envolvente dos pontos de 

medição 1, 2 e 3, e ainda pelas características associadas ao equipamentos do Projecto da Deposição 

em Pasta, os impactes decorrentes da sua exploração serão considerados negativos, mas pouco 

importantes, pouco significativos e de magnitude reduzida. Recorde-se, que embora junto dos 

receptores esse impacte não seja sentido, a introdução de uma nova fonte, por si só, constitui um 

impacte negativo. 

Relativamente aos Projectos, quer da nova linha da Lavaria de Cobre (em construção), quer da 

ampliação da Lavaria de Zinco, as principais fontes de ruído estão associadas aos equipamentos de 

Britagem e de Moagem e ainda a alguns ventiladores.  
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Os principais receptores sensíveis, que vêem o seu quadro acústico de referência condicionado pelo 

funcionamento das lavarias, situam-se nas localidades de Senhora da Graça de Padrões (pontos de 

medição 4 e 5) e Neves da Graça (pontos de medição 6 e 7), a uma distância aproximada de 600 m e 

300 m, respectivamente, da Lavaria de Zinco. 

Da análise dos dados obtidos na caracterização do quadro acústico de referência, é possível 

observar níveis de LAeq superiores a 45 dB(A), sendo que no caso dos pontos de medição 4 e 7, se 

registaram valores acima dos 50 dB(A). Refira-se que nestes pontos as variações de LAeq entre os 

três períodos de referência são muito pouco significativas, facto resultante da proximidade ao 

complexo mineiro. 

A habitação localizada junto do ponto de medição 4 encontra-se exposta às emissões de ruído 

provenientes, na sua maioria, da unidade de Paste Fill e do poço de ventilação 8, verificando-se que 

a influência por parte do ruído gerado pelas Lavarias não se faz sentir com tanta intensidade. 

Do ponto de vista de Projecto, quer a alteração da Lavaria de Cobre, quer a alteração e ampliação da 

Lavaria de Zinco, implicam a necessidade de recorrer a novos equipamentos, apesar de, no entanto, 

grande percentagem dos equipamentos já disponíveis continuarem a ser usados. 

Embora, numa primeira fase, a alteração da Lavaria de Cobre e a Alteração da Lavaria de Estanho 

para Zinco possam não vir a causar um incremento muito significativo no ruído residual, em parte 

pelo facto de continuarem a funcionar, na sua generalidade, com os equipamentos de que já 

dispunham, a ampliação da Lavaria do Zinco, com o correspondente acréscimo de equipamentos, 

nomeadamente novos britadores e moinhos, conduzirá a uma acréscimo das emissões para o 

exterior. 

Embora não se conheçam à partida dados referentes à potências dos novos equipamentos, é 

expectável que ocorra um incremento no ruído residual, que estará condicionado à aplicação de 

medidas de insonorização ao nível do equipamento e ao nível da própria nave industrial onde se 

situa o mesmo. 

Relativamente ao critério de exposição máxima, dada a ausência de classificação para a área de 

estudo, verifica-se que o indicador Lden é excedido para o limite de 63 dB(A) no ponto de medição 7 

e o indicador Ln é excedido para o limite de 53 dB(A), nos pontos de medição 4 e 7. 

Dos resultados obtidos no levantamento acústico efectuado, a habitação presente junto do ponto de 

medição número 7 constitui o receptor que se encontra mais exposto ao ruído gerado pelo 

funcionamento do complexo mineiro, nomeadamente das fontes relativas à Lavaria de Zinco e 

Poços de Ventilação. Saliente-se, no entanto, que a referida habitação, embora apresente função 
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residencial, pertence ao antigo proprietário dos terrenos onde se situa a área industrial da 

SOMINCOR. 

Para os restantes pontos não é expectável que o funcionamento das Lavarias conduza à 

sobrepassagem dos limites estabelecidos no RGR para a classificação de zonas, pois a distância 

observada entre fonte e receptor permite assegurar o cumprimento da legislação no que se refere ao 

critério de exposição máxima. 

No que se refere ao critério de incomodidade, o Projecto de ampliação da Lavaria de Zinco 

conduzirá a um incremento no ruído residual, o qual, na presente fase, ainda não é possível estimar 

com exactidão, pois encontra-se dependente das especificações dos novos equipamentos e de 

potenciais mecanismos de insonorização a serem implementados ao nível da estrutura física da nave 

industrial, sendo expectável incrementos compreendidos entre os 5 dB(A) e os 10 dB(A) na 

envolvente próxima à Lavaria. 

Os impactes ambientais ao nível do ruído ambiente potenciados pelo funcionamento das Lavarias, 

serão considerados negativos e muito significativos, de magnitude elevada se os diferenciais entre o 

ruído ambiente e o ruído particular excederem os limites estabelecidos no RGR. 

No entanto, o funcionamento do Complexo Mineiro de Neves–Corvo está dependente de todos os 

sectores produtivos, nomeadamente ao nível quer da exploração no subsolo, quer igualmente ao 

nível de todas as infra-estruturas de apoio à superfície, quer sejam lavarias, poços de ventilação, 

edifícios de apoio ou serviços logísticos. 

Uma avaliação conjunta, associada ao facto da principal fonte de ruído na área de estudo se reportar 

ao funcionamento do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, conduziria no caso de ausência desta, a 

um quadro acústico de referência bastante reduzido, abaixo do limite dos 45 dB(A). Esta 

abordagem, embora dirigida ao complexo na sua totalidade, não inviabiliza a ocorrência de um 

impacte negativo, muito significativo, igualmente considerado numa vertente global. 

Refira-se que a SOMINCOR tem promovido, desde meados da década de 80, diversos trabalhos de 

avaliação de ruído, bem como procedido a intervenções de condicionamento acústico nos diferentes 

equipamentos e naves industriais, com vista à minimização dos efeitos observados na sua 

envolvente e, concretamente, junto dos receptores mais próximos. 

De salientar ainda, que embora as localidades de Neves da Graça, Senhora da Graça de Padrões e 

A-do-Corvo já existissem previamente à instalação do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, as 

mesmas sofreram uma expansão do seu espaço urbano, com habitações pertencentes a trabalhadores 

da SOMINCOR. 
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Embora de considere que os projectos das Lavarias conduzem a um impacte negativo significativo, 

de magnitude moderada, junto do quadro acústico de referência que se regista actualmente na área 

de estudo, e mais concretamente junto dos receptores sensíveis caracterizados, a SOMINCOR 

continuará a levar a cabo uma política de gestão ambiental que se traduz, ao nível do ruído, na 

implementação de medidas que visem a diminuição das emissões para o exterior, devidamente 

articulada com um plano de monitorização de ruído. 

Refira-se ainda que as habitações referenciadas como pontos de medição n.º 4 e n.º 7 não são 

utilizadas como habitação permanente, sendo esporadicamente utilizadas pelos seus proprietários 

(antigos proprietários dos terrenos agora ocupados pela SOMINCOR) por curtos períodos. As suas 

residências habituais localizam-se nas vilas limítrofes, em Lisboa e Évora. 

10.8.4 -  Fase de desactivação 

A fase de desactivação dos Projectos em avaliação no presente estudo implica naturalmente a 

consequente desactivação de todo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo. 

Embora durante o decorrer das acções associadas à demolição de estruturas e de requalificação da 

área do complexo mineiro os impactes susceptíveis de ocorrer se assemelhem aos observados 

durante a fase de construção, com a desactivação da mina, observar-se-á, por outro lado, um 

impacte positivo, de magnitude elevada, de âmbito local, certo, permanente, reversível, imediato, 

directo e muito significativo, pois a principal fonte que condiciona o quadro acústico de referência 

cessará a sua actividade. 

10.9 -  GESTÃO DE RESÍDUOS 

10.9.1 -  Fase de construção 

10.9.1.1 -  Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados 

Na execução do alteamento da Barragem de Rejeitados os impactes negativos no ambiente terão 

estado relacionados com a produção de resíduos resultantes das actividades de construção e da 

consequente movimentação de máquinas e veículos. 

Uma vez que nos estaleiros se procedeu à recolha e tratamento adequado dos efluentes líquidos e 

dos resíduos sólidos, os impactes eventualmente verificados durante esta fase foram resultantes de 

uma deficiente implementação do sistema de gestão de resíduos; em caso de ocorrência esses 

impactes poderiam classificar-se como negativos, improváveis, directos, imediatos, de carácter 

temporário, de âmbito local, de magnitude reduzida, pouco importantes e pouco significativos. 
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10.9.1.2 -  Projecto de Deposição em Pasta 

Durante a fase de construção do projecto, prevê-se a construção de uma unidade industrial para o 

espessamento de pasta e de células para a sua deposição. À semelhança do projecto de alteamento 

da barragem, os impactes negativos relacionados com a produção de resíduos serão minimizados 

através da implementação de um sistema de recolha e tratamento adequado dos mesmos. Assim, os 

impactes negativos sobre a qualidade da água e dos solos serão improváveis, pois só ocorrerão em 

caso de deficiente implementação do sistema de gestão de resíduos, directos, imediatos, de carácter 

temporário, de âmbito local, de magnitude reduzida, pouco importantes, reversíveis,  minimizáveis 

e pouco significativos. 

10.9.1.3 -  Projectos de Alteração das Lavarias 

A implementação dos projectos de alteração da lavaria zinco envolveu numa primeira fase a 

alteração da lavaria de estanho para lavaria de zinco, com aproveitamento dos equipamentos já 

existentes no interior da mesma. Assim, não foram registados nesta fase quaisquer impactes para o 

ambiente, dado que não houve necessidade de novas construções. 

Porém, na segunda fase do projecto da lavaria de zinco (ampliação da capacidade da lavaria para 

1 Mt/ano) e no projecto de alteração da lavaria de cobre para implementação de uma nova linha 

para tratamento de escórias e minério MF, está prevista a construção de novos edifícios. As 

actividades de construção poderão gerar impactes negativos que serão pouco prováveis, directos, 

imediatos, de carácter temporário, de âmbito local, de magnitude reduzida a moderada, pouco 

significativos, reversíveis e minimizáveis; contudo, mais uma vez, esses impactes serão 

improváveis já que só ocorrerão em caso de deficiente implementação do sistema de gestão de 

resíduos da obra. 

10.9.2 -  Fase de exploração 

10.9.2.1 -  Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados 

Dado que na fase de exploração da Barragem de Rejeitados não há produção de resíduos, 

decorrentes do alteamento da Barragem, não foram identificados quaisquer impactes com relevância 

para o presente descritor. 

10.9.2.2 -  Projecto de Deposição em pasta 

Na fase de exploração do projecto de deposição em pasta são de prever impactes positivos sobre a 

qualidade das águas subterrâneas, uma vez que deposição sub-aérea dos rejeitados (principais 

resíduos perigosos resultantes da exploração da mina) em pasta é muito menos penalizante que a 

actual situação de deposição sub-aquática. Os impactes positivos serão prováveis, indirectos, 
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imediatos, de carácter permanente, de âmbito local, de magnitude moderada, muito importantes e 

significativos. 

10.9.2.3 -  Projectos de Alteração das Lavarias 

Relativamente ao projecto de alteração da lavaria de estanho para a lavaria de zinco, uma vez que a 

lavaria de estanho se encontrava desactivada desde 2001, a sua reconversão para a produção de 

concentrados de zinco e de chumbo implicou o aumento da produção de rejeitados. Com a 

ampliação da lavaria de 350 00 t/ano para 1 Mt/ano, o aumento de rejeitados será ainda mais 

significativo situando-se na ordem das 855 000 t. 

O projecto de alteração da lavaria de cobre consiste na introdução de uma nova linha de tratamento 

que tratará alternadamente de minérios de cobre de baixo teor (MF) e escórias. A estimativa para 

2007 de produção de rejeitados na nova linha de tratamento é 102 013 t, que corresponde a cerca de 

41% escórias e 59% minérios de cobre de baixo teor. 

Assim, durante a fase de exploração das lavarias (lavaria de zinco e lavaria de cobre), os impactes 

negativos ao nível da qualidade da água e dos solos que poderão ocorrer, resultarão de acidentes ou 

rotura do sistema de transporte dos rejeitados. A verificarem-se, os impactes negativos serão 

directos e imediatos, pouco prováveis, de carácter temporário, de âmbito local a regional, de 

magnitude moderada a elevada, pouco significativos a significativos, dependendo da tipologia do 

resíduo em questão, reversíveis e passíveis de minimização. 

Contudo, em situações de normal operação, será expectável que os rejeitados tenham uma 

composição qualitativa mais favorável, atendendo a que haverá recuperação de maiores quantidades 

de metais. Esta melhoria da qualidade dos rejeitados, a qual contribui para a redução da 

perigosidade dos riscos associados a um derrame acidental (quer por rotura das condutas ou da 

barragem), constitui um impacte positivo, de magnitude moderada, importante, significativo e de 

âmbito regional. 

Relativamente aos impactes decorrentes do aumento da produção de resíduos pelos trabalhadores 

das lavarias, considera-se que os mesmos são irrelevantes. 

10.9.3 -  Fase de desactivação 

10.9.3.1 -  Considerações gerais 

Na fase de desactivação do complexo mineiro os resíduos produzidos serão equivalentes aos da fase 

de construção. Assim, assumindo uma correcta gestão dos resíduos produzidos, os eventuais 

impactes no ambiente que poderão pontualmente ocorrer serão negativos, mas improváveis, 
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directos, imediatos, de carácter temporário, de âmbito local, de magnitude reduzida a moderada, 

pouco importantes e  pouco significativos, reversíveis e passíveis de minimização. 

10.9.3.2 -  Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados 

A fase de desactivação da barragem coincide com a fase de implementação do Projecto da Pasta, 

pelo que os impactes que se farão sentir serão indirectos e corresponderão aos identificados para a 

fase de construção do Projecto da Pasta.  

10.9.3.3 -  Projecto de Deposição em pasta 

Durante a fase de desactivação do projecto de deposição de pasta, verificar-se-á o término da 

deposição de rejeitados, o que constitui um impacte positivo, certo, directo, imediato, de carácter 

permanente, de âmbito local, de magnitude elevada e importância significativa. 

10.9.3.4 -  Lavarias 

Na fase de desactivação das lavarias haverá cessação da produção de resíduos, que constituirá um 

impacte positivo, uma vez que deixará de ocorrer risco de contaminação da água e do solo. O 

impacte positivo será certo, directo, imediato, de carácter permanente, de âmbito local, de 

magnitude elevada e importância significativa. 

10.10 -  ECOLOGIA 

10.10.1 -  Flora e vegetação 

10.10.1.1 -  Considerações gerais 

A área de estudo apresenta características de ocupação do solo predominantemente relacionadas 

com a acção humana, encontrando-se colonizada sobretudo por montados de reduzida densidade, 

áreas de uso agrícola, matos e povoamentos florestais. A ocupação mais naturalizada cinge-se a 

alguns núcleos de vegetação ribeirinha, localizados na Ribeira de Oeiras, no Barranco do Amador, 

no Barranco das Lajes ou e, no que diz respeito a vegetação com carácter terrestre, a áreas 

colonizadas por montado e matos (ver Figura 8.9 – Ocupação do solo e habitats e Quadro 1 –

 Elenco florístico do Anexo 8). 

O presente subcapítulo analisa os impactes na flora e vegetação decorrentes do alteamento da 

Barragem do Cerro do Lobo, assim como os resultantes de todas as obras relativas ao Projecto da 

Pasta, bem como à alteração das lavarias de Zinco e Cobre. 

No decorrer da análise procede-se à identificação dos potenciais impactes ambientais gerados pelo 

Projecto, de acordo com as suas características intrínsecas e o local de implantação. 
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Os critérios de avaliação de impactes foram apresentados no subcapítulo 10.1. 

Especificamente para a flora e vegetação foram os seguintes os critérios considerados para 

estabelecer a classificação dos impactes no que respeita à significância: 

- os impactes negativos sobre a flora serão considerados significativos se determinarem 

importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, introduzindo roturas 

ou alterações nos processos ecológicos, afectando ou destruindo em efectivos, diversidade 

ou estabilidade das populações, espécies vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou 

atingindo de algum modo o património natural protegido por legislação específica; 

- os impactes serão considerados muito significativos se a importância dos equilíbrios ou das 

espécies afectadas for grande, ou ainda se a extensão das áreas afectadas for considerável; 

10.10.1.2 -  Acções geradoras de impacte ambiental 

A fase de construção do Projecto de Alteamento da Barragem implicou pequenas afectações, 

cingindo-se mesmo à área de aumento de regolfo da albufeira do Cerro do Lobo, provocadas pelas 

obras de alteamento da barragem em 3 metros. No que respeita aos outros projectos, não são 

esperados quaisquer impactes sobre a flora e vegetação, uma vez que se trata da reconversão de 

edificações já existentes. As principais acções geradoras de impacte correspondem à fase de 

exploração, e prendem-se principalmente com a qualidade dos efluentes lançados nos cursos de 

água existentes, nomeadamente na Ribeira de Oeiras. 

10.10.1.3 -  Fase de construção 

As obras de alteração da Barragem implicaram a destruição de matos que se encontravam a 

colonizar à cota 252 m as margens da albufeira, assim como a destruição da vegetação terrestre que 

se encontrava a colonizar a faixa de acréscimo para o futuro regolfo à cota 255 metros. 

As acções referidas originam as seguintes afectações: 

- destruição definitiva do coberto vegetal na área correspondente ao acréscimo do regolfo da 

albufeira; 

- alterações pontuais e temporárias do coberto vegetal na envolvência, em especial junto aos 

locais em obra, onde o tráfego se deverá ter feito sentir com maior intensidade; 

- compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de 

maquinaria; 

De acordo com o grau de importância das diferentes unidades de vegetação afectadas pelo projecto 

(ver, Figura 8.9 – Ocupação do solo e habitats e Quadro 2 – Extensão das diferentes unidades 
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florísticas afectadas pelo projecto no Anexo 8), referem-se as principais formações ou zonas mais 

susceptíveis às alterações, identificando-se ainda aquelas que irão sofrer impactes directos e/ou 

indirectos ao longo da execução do projecto.  

Entre as actividades de execução destacam-se as seguintes, susceptíveis de provocar impactes 

directos e/ou indirectos sobre a flora e vegetação: 

 

a) ALTEAMENTO DA BARRAGEM E PROJECTO DE DEPOSIÇÃO EM PASTA 

A principal afectação sobre a flora e vegetação da implantação do estaleiro para apoio à 

construção do alteamento da barragem terá resultado sobretudo, da destruição temporária 

do coberto vegetal na zona de implantação do estaleiro. 

Considera-se este impacte como negativo, sem significado, directo e/ou indirecto, certo, 

imediato e reversível a curto prazo, pois pressupõe-se que a instalação do estaleiro tenha 

sido feita em zonas colonizadas por formações vegetais de menor valor conservacionista 

(formações ruderais). 

A albufeira criada destina-se a aterro dos rejeitados resultantes da mina, e as águas de 

escoamento superficial a montante da albufeira não entram no seu regolfo, sendo desviadas 

por valas para jusante. Uma vez que se está perante uma obra de reduzidas dimensões 

(altear a barragem da cota 252m para 255 metros), a destruição da vegetação cingiu-se à 

limpeza da área de acréscimo do regolfo definida pelo NPA (253,5 m), envolvendo apenas 

intervenções sobre unidades florísticas sem estatuto de conservação, nomeadamente 

limpeza de 16 ha de mato, 3 ha de pinhal 1 ha de montado. 

Globalmente, os impactes resultantes da construção do alteamento da Barragem são 

considerados negativos, pouco significativos, certos, imediatos e irreversíveis. A montante, 

o alteamento da Barragem afectou apenas formações florísticas de baixo valor 

conservacionista, matos e povoamentos florestais (pinhais). Para jusante é de esperar que 

se mantenham os impactes já existentes e inerentes à existência da barragem. O barranco 

das Lajes encontra-se a jusante da Barragem colonizado por uma formação arbustiva 

ribeirinha, dominado pela espécie Nerium oleander, Habitat 92D0 (Anexo B–I) (Quadro 

10.10). 

Não se prevê que a implementação do projecto da pasta gere quaisquer impactes directos 

na flora e vegetação dado que a mesma ocorrerá nas imediações da Barragem de 

Rejeitados. 
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b) PROJECTOS DAS LAVARIAS 

Trata-se de obras de reconversão de edificações já existentes no Complexo Mineiro, que no 

momento de obra não imporão qualquer afectação sobre a vegetação existente 

(Quadro 10.10). 

 

 

QUADRO 10.10 

Extensão das diferentes unidades florísticas afectadas pelo projecto 

UNIDADES DE OCUPAÇÃO 
(ha) 

COTA 
252 m 

COTA 
255 m 

ÁREA AFECTADA 
(ha) 

Complexo Mineiro 163 163 0 

Povoações 24 24 0 

Albufeira 154 174 20 

Pov. florestal (pinhal) 152 149 3 

Pov. florestal (eucaliptal) 7 7 0 

Matos 86 70 16 

Culturas agrícolas 346 346 0 

Montado 1 066 1 065 1 

Vegetação ribeirinha 53 53 0 

c) ACABAMENTOS E LIMPEZA DAS ÁREAS AFECTAS À OBRA 

As obras de acabamento e arranjos são consideradas benéficas ao nível da flora e 

vegetação, desde que os materiais sobrantes, designadamente os materiais de decapagem e 

escavação, sejam reaproveitados e colocados em zonas de baixa naturalidade, onde, por um 

lado, não interfiram com o coberto vegetal existente e, por outro lado, contribuam para a 

melhoria desse mesmo coberto. Nestas condições, podem activar a rápida colonização de 

espécies, potenciando o raízame ou os bancos de sementes existentes, em geral, nas 

camadas de solo superficial. 

Nas zonas onde o coberto vegetal se encontra actualmente degradado ou com evidências de 

perturbações, como sejam as zonas esparsamente vegetadas correspondentes às clareiras, 

margens de caminhos, acessos temporários e zona onde se edificou, a desafectação poderá 

contribuir para uma mais rápida colonização da vegetação nestes locais. Tal desafectação 

deve contemplar medidas correctas de gestão, viabilizando o sucesso dos novos 

povoamentos. 
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10.10.1.4 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, alguns impactes originados na fase de construção assumirão um 

carácter definitivo. Esta circunstância deve-se, sobretudo, à perda de habitat disponível a colonizar, 

assim como à alteração das condições ambientais e dos usos anteriormente existentes. Tal facto 

manifestar-se-á em particular sobre comunidades de carácter terrestre, matos e pinhal, na área 

referente ao acréscimo da área de regolfo da albufeira. No que diz respeito à comunidade higrófita, 

não são esperados impactes cumulativos relativamente aos impactes existentes na anterior 

exploração, uma vez que se prevê que a quantidade e qualidade dos efluentes libertados permaneça 

idêntica. 

Analisando o Complexo Mineiro globalmente verifica-se, contudo, que, actualmente, a jusante da 

Barragem, em meio lótico, existem alterações nas comunidades de macrófitas aquáticas, derivadas 

da qualidade dos efluentes libertados. A elevada concentração de sulfatos e de nitratos, com o 

consequente aumento da condutividade na água da Ribeira de Oeiras, estão na base da redução da 

diversidade e abundância das espécies com carácter hidrófito (Coimbra & Graça, 2006). Tal facto 

acentua-se nos meses de estio, quando deixa de existir caudal superficial na Ribeira.   

A montante da barragem, em meio lêntico, é esperado que a curto prazo se venha a instalar nas suas 

margens alguma vegetação ribeirinha, uma vez que permanecerá um habitat de características 

lênticas semelhante ao que existia. 

Por outro lado, os impactes gerados na fase de construção com carácter temporário, implantação de 

estaleiros, pisoteio em torno de áreas a construir e impactes causados na área envolvente por poeiras 

resultantes do aumento de tráfego, encontrar-se-ão nesta fase, imperceptíveis, ou seja, as formações 

florísticas afectadas terão recuperado, encontrando-se nesta fase em tudo semelhantes ao existente 

antes destas acções. 

Ainda na fase de exploração, são de se prever pequenos impactes sobre a flora e vegetação local, 

decorrentes de acções relacionadas com a manutenção deste tipo de empreendimento. É também de 

esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o surgimento de uma série de espécies 

ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que desempenham o papel de colonizadoras e que 

implicarão seguramente alterações pontuais na composição florística. 

Durante um período mais ou menos longo ocorrerão muito provavelmente impactes sobre as 

comunidades vegetais autóctones, devido ao efeito de competição que se verificará nas zonas 

afectadas pela obra, motivado pelas espécies que entretanto se vierem a instalar. 

Deve ainda ter-se em conta, durante esta fase, a existência de operações de monitorização da 

qualidade dos efluentes, nomeadamente dos libertados na Ribeira de Oeiras, assim como dos 
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resultantes de escoamento superficial e de percolação (chama-se a atenção de que deverão manter-

se os programas de monitorização actualmente existentes). Importa ainda ter em conta que estes 

efluentes não deverão ser libertados pelo menos um mês antes de deixar de haver caudal superficial 

na Ribeira de modo a que a água que fique nos pegos durante a estação seca não seja 

exclusivamente água do efluente (Coimbra & Graça, 2006). 

Salienta-se ainda que no Complexo Mineiro de Neves–Corvo se produz uma grande quantidade de 

rejeitados das lavarias, os quais, apesar de circularem num sistema de condutas fechado, concebido 

por materiais resistentes e se encontrarem sob inspecção contínua de forma a que não haja fugas 

para o exterior, se tornam numa verdadeira ameaça, num cenário de catástrofe em que a rotura total 

destas condutas implicaria o escorrimento para os cursos de água existentes (afluentes do Rio 

Guadiana), com graves consequências nas diferentes comunidades ribeirinhas. O mesmo se passa 

num cenário de catástrofe relativamente à Barragem de Rejeitados. Trata-se de um aterro onde são 

acumulados elevados volumes de rejeitados que, em caso de rotura, provocariam uma extensa 

contaminação ambiental para jusante. 

10.10.2 -  Fauna 

10.10.2.1 -  Fase de construção 

Dos projectos em análise destaca-se, nesta fase, o alteamento da Barragem de Rejeitados cujas 

acções de construção terão implicado um impacte sobre a fauna que utiliza os habitats envolventes. 

À partida, os impactes associados aos projectos das lavarias serão muito pouco significativos, pois 

representam acções que se desenvolverão em área industrial e profundamente intervencionada. 

Nesta fase, as acções de construção efectuadas para o alteamento da Barragem de Rejeitados terão 

conduzido essencialmente ao aumento da perturbação, com reflexos directos e indirectos sobre as 

espécies utilizadoras, uma vez que a perda de habitat foi muito pouco significativa. 

Com as movimentações de terras efectuadas para a construção do alteamento estima-se que tenham 

ocorrido algumas mortes de indivíduos de diferentes espécies potencialmente existentes no local. 

Esta mortalidade terá estado associada a atropelamentos, movimentações de terras e outras acções 

decorrentes do normal curso da obra. 

Este impacte ter-se-á feito sentir mais nos taxa de menor mobilidade. Assim, para a herpetofauna 

considera-se este impacte negativo, pouco significativo a significativo, uma vez que se estima a 

presença de algumas espécies com estatuto “Vulnerável” nesta região, como as osgas 

(Hemydactylus turcicus e Tarentola mauritanica) e a cobra-lisa-austríaca (Coronella austriaca), 

mas de magnitude reduzida. 
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Ao nível das aves, as principais preocupações associam-se à perturbação, mais do que à perda 

efectiva, de espaço biótico ou de efectivos. No entanto, tendo em atenção a riqueza específica deste 

grupo no local e envolvente, prevê-se que as acções produtoras de ruído e impacte visual possam ter 

afectado as espécies mais sensíveis e de maior valor conservacionista, sobretudo se tais acções 

decorreram no seu período de reprodução. Assim, ao nível da avifauna, os impactes terão sido 

negativos, significativos, de magnitude moderada, mas temporários. 

No que respeita à ictiofauna, especialmente no troço atravessado da ribeira de Oeiras, apenas eram 

expectáveis impactes sobre a qualidade da água decorrentes de procedimentos incorrectos na gestão 

de obra que possam ter levado ao aumento da turvação da água pela deposição de poeiras 

associadas a movimentos de terra e riscos de contaminação química e microbiológica. 

Tratando-se de impactes de natureza acidental, prevê-se que tenham sido negativos, significativos, 

de magnitude reduzida, de ocorrência pouco provável e temporários. 

10.10.2.2 -  Fase de exploração 

Na fase de exploração verifica-se um aumento do plano de água na albufeira da Barragem de 

Rejeitados, o que consiste na substituição de um biótopo de esteval com algum estrato arbóreo, por 

um biótopo aquático, de qualidade ecológica reduzida, apenas utilizado por algumas espécies de 

aves como área de repouso. Assim, esta substituição de biótopos representa um impacte negativo 

que evoluirá de forma progressiva com o aumento do nível da albufeira, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. 

Durante a fase de exploração não se verificou um aumento das acções de manutenção na Barragem 

de Rejeitados e toda a área envolvente em relação às que já ocorreram anteriormente, pelo que não é 

expectável a ocorrência de impactes significativos ao nível da perturbação devido à presença 

humana. 

Na hipótese de ocorrer uma rotura que determine o escoamento de água da albufeira da Barragem 

de Rejeitados, prevê-se que haja um aumento significativo dos contaminantes no meio hídrico 

envolvente. O cenário de rotura pode assumir dimensões variáveis, desde pequenas fugas que 

conduziriam a aumentos pontuais de contaminantes nos biótopos lênticos e lóticos a montante, a um 

rebentamento da barragem que originaria uma onda de choque capaz de causar danos físicos na 

estrutura dos habitats ribeirinhos da ribeira de Oeiras e, inclusivamente, no rio Guadiana, afectando 

de sobremaneira a ictiofauna e outros grupos faunísticos que utilizam estes meios. Assim, os 

impactes na fauna, decorrentes da exploração da Barragem de Rejeitados após alteamento para a 

cota 255 m, podem variar entre significativos a muito significativos, e entre reduzida a elevada 

magnitude, mas serão muito pouco prováveis. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 407/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

A implementação do Projecto da Pasta permitirá que as acções decorrentes da desactivação da 

Barragem de Rejeitados se comecem a fazer sentir ainda na fase de exploração, antecipando, deste 

modo, os impactes positivos que se farão sentir sobre a fauna. 

10.10.2.3 -  Fase de desactivação 

A desactivação da Barragem de Rejeitados, segundo o plano de fecho do complexo mineiro, 

determina a sua selagem com tela impermeável e cobertura com terra vegetal, o que permitirá o 

desenvolvimento de um coberto vegetal. Esta recuperação paisagística permite a alteração de um 

extenso biótopo aquático que, como já foi referido, apresenta um reduzido valor ecológico para a 

fauna, pelos níveis de contaminação que as suas águas apresentam, por um biótopo terrestre mais 

atractivo para os diversos grupos faunísticos. Assim, esperam-se impactes positivos, pouco 

significativos a significativos e de magnitude elevada. 

A desactivação do complexo mineiro diminuirá significativamente a perturbação na área 

envolvente. Um dos impactes mais sensíveis resultará da cessação da descarga do efluente industrial 

na ribeira de Oeiras, o que representará uma impacte positivo significativo e de magnitude 

moderada na ictiofauna desta linha de água. 

10.11 -  PAISAGEM 

10.11.1 -  Acções geradoras de impacte 

Na execução do Projecto são esperados impactes paisagísticos com algum significado e magnitude, 

uma vez que são expectáveis para além de perturbações ao nível visual, perturbações ao nível das 

variáveis estruturantes do território, permanecendo a situação actual de degradação na paisagem das 

componentes físicas e ecológicas (Fotografia 22 e 18 e 40 do Anexo 5). 

A identificação e a avaliação dos impactes paisagísticos originados pelas obras preconizadas pelo 

Projecto foi elaborada tendo em conta a situação de referência e também as alterações biofísicas 

decorrentes da execução do Projecto, permitindo, deste modo, analisar as perturbações visuais 

sentidas pelos potenciais observadores localizados nas zonas envolventes, durante a fase de 

construção. 

O significado e a magnitude dos impactes sentidos na paisagem foram determinados com base nos 

seguintes indicadores: 

- Alteração da morfologia do território;  

- Sensibilidade paisagística e visual; 

- Qualidade das unidades de paisagem afectadas. 
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Esta análise foi elaborada a partir da informação gerada na caracterização da situação de referência 

e nos elementos de Projecto. Com base no modelo digital do terreno, no qual foram implantadas as 

maiores edificações, determinaram-se as bacias visuais e calculou-se o número de pontos 

relevantes, visíveis a partir de pontos específicos situados em redor do local, designadamente 

povoações, troços de estrada e pontos singulares de visibilidade privilegiada, relativamente à 

superfície do modelo digital do terreno (Figura 10.1 – Carta de Visibilidades). Trata-se de uma área 

definida sem se ter tido em consideração as barreiras visuais originadas pela vegetação, nem os 

parâmetros relativos às condições de observação, nomeadamente as condições climatéricas e a hora 

da observação, o que gera normalmente uma dimensão sobreavaliada da realidade, quando 

comparada com a situação real de visibilidade. 

10.11.2 -  Fase de construção 

Os impactes decorrentes desta fase apresentam um carácter temporário e/ou permanente, segundo o 

tipo e o período das alterações realizadas no espaço.  

Este tipo de impactes está relacionado directamente com a execução do Projecto. Por um lado, com 

a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria pesada, materiais de 

construção, estaleiro de obra, sentir-se-á o efeito de intrusão na área envolvente. Por outro lado, 

com as alterações relacionadas com a execução de limpeza dos solos na área de acréscimo do 

regolfo da albufeira, faz-se ainda sentir uma desorganização da funcionalidade da paisagem. 

Os impactes no decorrer desta fase apresentam reduzida magnitude e são pouco significativos, 

sentindo-se: 

- Desorganização visual e funcional resultante da presença de elementos estranhos à 

paisagem; 

- Redução da aprazibilidade resultante do aumento de poeiras no ar e sobre a vegetação 

devido ao aumento de tráfego e das acções de limpeza para a execução das diferentes obras; 

- Diminuição da qualidade visual e alteração do carácter da paisagem decorrente da 

introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente escavadoras, camiões, etc. 

Os referidos impactes negativos terão menor ou maior significado na área de intervenção, de acordo 

com a qualidade das unidades de paisagem afectadas, com a dimensão das obras a executar, e com o 

número, a proximidade e a frequência dos observadores, bem como as condições climatéricas 

existentes (nevoeiros). 

Assim, considera-se que nas áreas de intervenção dos projectos das Lavarias e da deposição em 

pasta são gerados reduzidos conflitos visuais significativos, dado que a maior parte das obras 
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decorrerão em áreas em tudo semelhantes ao existente (Fotografia 23 e 1, 2, 3 e 4 do Anexo 5). 

Relativamente ao alteamento da barragem, também não gerou conflitos visuais significativos, pois a 

intervenção incidiu sobre unidades de média qualidade paisagística (pinhal e matos), e cingiu-se a 

uma pequena área (20 ha), actualmente submersos, resultando num aumento do regolfo da albufeira. 

Se bem que estes impactes sejam inevitáveis, poderão ser atenuados através de algumas medidas 

preventivas (ver medidas de minimização) que evitam a diminuição dos potenciais paisagísticos. 

10.11.3 -  Fase de exploração 

Nesta fase, e no caso do Projecto das Lavarias, porque se trata da remodelação de parte do 

complexo industrial existente, verificando-se as principais alterações ao nível dos edifícios, não se 

pode considerar que haja a introdução de novos elementos construídos na paisagem, e, 

consequentemente, não se pode dizer que venha a ocorrer um processo de adaptação da paisagem a 

uma nova realidade. No entanto, está-se perante uma intrusão que em nada favorece a qualidade 

paisagística desta região. 

Assim, no período de exploração do Projecto continuar-se-á a sentir a degradação da qualidade 

visual e a alteração do carácter da paisagem actualmente existente, resultante do efeito de intrusão 

das diferentes edificações existentes (quando visualizadas). 

Prevê-se que os principais impactes paisagísticos sejam sentidos a partir das seguintes povoações: 

Quintão, Ledo, Senhora da Graça de Padrões, Semblana, Neves da Graça e A-do-Corvo. Trata-se de 

seis locais com reduzida capacidade de absorção visual do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, a 

partir dos quais é possível observar as instalações do referido complexo (Figura 10.1 – Carta de 

Visibilidades). Muito embora não se trate de elementos completamente estranhos à paisagem, visto 

que hoje existe o mesmo tipo de edificações, encontram-se no entanto muito próximos, o que lhes 

confere uma forte acessibilidade visual e seguramente uma degradação da qualidade visual. Esta 

intrusão visual assume maior significado a partir das povoações de Semblana e Senhora da Graça de 

Padrões, localidades com maior número de potenciais observadores. 

De salientar que, para além dos impactes visuais, o presente projecto, também gera impactes pela 

degradação de variáveis estruturantes do território, nomeadamente no que diz respeito à degradação 

na paisagem das componentes físicas e ecológicas. As principais acções geradoras de impacte 

correspondem à fase de exploração, e prendem-se com cenários de eventual catástrofe, cenário esse 

em que a Barragem de Rejeitados ou as condutas de transporte de rejeitados rebentam, e os 

rejeitados, ultrapassando as barreiras de contenção, se espalham para jusante criando uma vasta área 

de contaminação. 
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Figura 10.1 – Carta de Visibilidades 
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10.12 -  SÓCIO-ECONOMIA 

10.12.1 -  Considerações gerais 

Em geral os projectos que se destinam a dar continuidade a actividades económicas que 

representam um contributo importante para o emprego e desenvolvimento sócio-económico das 

regiões, independentemente de envolverem ou não investimentos significativos, representam 

benefícios económicos e sociais para a região onde se inserem e, consequentemente, para a 

população. 

No presente caso, tendo em conta o horizonte de exploração da mina, os benefícios decorrem do 

emprego directo e indirecto durante as fases do projecto (construção e exploração), assumindo os 

impactes na população e actividades sócio-económicas um carácter diferenciado em cada uma das 

fases do projecto. 

A identificação e qualificação dos impactes é feita com base nos dados do projecto e na análise dos 

elementos recolhidos e observações efectuadas durante o trabalho de campo, que consistiu em 

reconhecimento do local e das imediações. 

Na presente avaliação não foram efectuados contactos com a população residente nas imediações ou 

nas localidades situadas na proximidade do Complexo Mineiro dado que não se prevêem afectações 

com significado na população e atendendo à natureza do Projecto. 

Salientam-se também outros aspectos de enquadramento geral do projecto que contribuem 

fortemente para minimizar os eventuais impactes decorrentes da sua exploração, que são os 

antecedentes baseados em aprofundados estudos e monitorização, o que só por si deixa antever um 

quadro de rigor na concepção geral do mesmo. Acresce ainda o carácter de investigação de que se 

reveste o projecto da deposição em pasta dos rejeitados, o qual é pioneiro a nível mundial na 

concepção e método de deposição controlada de resíduos de explorações mineiras. 

10.12.2 -  Fase de construção 

Um dos principais impactes do Projecto na economia é o valor do investimento para a construção 

do alteamento da Barragem de Cerro do Lobo, para a remodelação e ampliação das instalações das 

lavarias de zinco e de cobre e para a instalação da unidade de fabrico de pasta. 

A fase de construção do alteamento da barragem terá determinado a criação de emprego na área da 

construção civil com significado nos concelhos de Castro Verde e de Almodôvar, sobretudo nos 

lugares próximos da área de estudo. A criação de emprego temporário durante a fase de construção 

é considerada um impacte positivo, importante, de magnitude elevada e muito significativo (uma 

vez que pode absorver a população masculina desempregada), provável, imediato, temporário e 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 413/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

reversível. Tendo em conta a mobilidade da mão-de-obra admite-se que possa também absorver 

mão-de-obra exterior aos dois concelhos referidos. 

No caso da instalação de equipamentos não disponíveis no mercado português admite-se um âmbito 

espacial mais alargado, de nível nacional, na dependência da incorporação nacional de materiais e 

equipamentos e de âmbito internacional na dependência dos países de origem dos fabricantes de 

componentes específicos, o que requer mão-de-obra especializada para a sua montagem por parte 

dos fabricantes. 

A incorporação de materiais e de equipamentos nacionais, se forem concorrenciais aos diversos 

níveis, será um impacte positivo, de magnitude moderada, importante, imediato, indirecto, provável, 

temporário e reversível, com significado a nível regional no comércio de materiais de construção e a 

nível nacional na produção e comércio de equipamentos, dinamizando assim alguns ramos de 

actividade económica. 

Durante esta fase assistir-se-á também a um aumento da procura de alojamento e de 

estabelecimentos de restauração, o que será um impacte positivo, de magnitude moderada, provável, 

imediato, directo, temporário e reversível, com significado no alojamento e restauração do concelho 

de Castro Verde e de Almodôvar, mais próximos da área do Complexo Mineiro. 

Prevê-se também que tenha ocorrido durante a fase de construção, um ligeiro aumento do tráfego de 

veículos pesados nas vias de comunicação de acesso à obra de alteamento da barragem, sobretudo 

na Estrada Nacional EN2 e na estrada local de acesso à mina. Este aumento do tráfego de veículos 

pesados não terá, contudo, induzido perturbações no tráfego rodoviário das referidas vias dado o 

reduzido tráfego existente, sendo por isso pouco significativo localmente. Também não se prevê 

que tenha ocorrido afectação da população das localidades atravessadas dada a habituação ao 

movimento frequente de veículos pesados no acesso ao Complexo Mineiro. 

Tendo em conta que uma parte significativa dos materiais para o enrocamento da barragem proveio 

de material sobrante do desmonte de rocha da própria exploração mineira, os movimentos de 

veículos de transporte do enrocamento terão ficado confinados à área do Complexo Mineiro. 

A degradação da qualidade ambiental, quer a nível do ambiente sonoro quer da qualidade do ar, 

enquanto factores perceptíveis pela população, não assumirá significado relevante na medida em 

que na área de estudo e junto ao seu limite já se desenvolve um conjunto de actividades 

perturbadoras, como é o caso da própria actividade do Complexo Mineiro. 

Assim, considera-se que a fase de construção do Projecto de alteamento da barragem não terá 

determinado a perturbação do quotidiano da população ou dos utentes das vias de comunicação, e 

que terá sido geradora de benefícios significativos para o emprego e para a dinamização do sector 
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da construção civil e de fabrico e comercialização de máquinas e equipamentos, neste caso de 

âmbito regional, nacional e internacional. 

A construção da unidade de produção de pasta e das alterações às lavarias terá impactes apenas para 

os trabalhadores do Complexo Mineiro, com excepção do transporte dos materiais e equipamentos 

necessários, os quais poderão contribuir para o aumento do tráfego de veículos pesados na 

envolvente do Complexo Mineiro; considera-se, contudo, que as perturbações que possam vir a 

existir se traduzirão em impactes negativos insignificantes. 

10.12.3 -  Fase de exploração 

O projecto insere-se na estratégia da SOMINCOR para garantir a exploração do Complexo Mineiro 

numa perspectiva de sustentabilidade. A continuidade da exploração da mina para além do ano de 

2010 está dependente do aumento da capacidade para depositar os rejeitados das lavarias, sem 

recorrer a novo alteamento, acima da cota de 255 m (o que seria tecnicamente complexo, de custo 

elevado e de elevado risco ambiental) e sem recorrer à construção de outra barragem. 

Na fase de exploração do projecto do alteamento da barragem não houve a criação de novos 

empregos directos, uma vez que o número de trabalhadores afectos a esta infra-estrutura se 

manteve. No que respeita à 1ª Fase de alteração da Lavaria de Zinco, será necessária a contratação 

de 12 novos trabalhadores e na 2ª Fase serão criados mais 10 novos postos de trabalho. Para além 

destes 22 novos trabalhadores, a mão-de-obra necessária será seleccionada entre os actuais 

trabalhadores e técnicos do Complexo Mineiro. 

O projecto de alteração da Lavaria de Cobre não implica a criação de novos postos de trabalho, 

sendo as funções relacionadas com a exploração da nova linha de tratamento para escórias e 

minério MF desempenhadas pelos actuais operadores da Lavaria de Cobre. 

Os empregos indirectos resultantes da exploração do Complexo Mineiro de Neves–Corvo na sua 

globalidade correspondem a um impacte positivo, muito importante, muito significativo, certo, de 

magnitude elevada, temporário e de âmbito local, concelhio, regional e nacional. Abrangerá os 

cerca de 800 trabalhadores do Complexo e terá também reflexos nas respectivas famílias e nos 

trabalhadores das empresas fornecedoras de materiais, de equipamentos e de serviços à 

SOMINCOR. 

Salienta-se que os custos de exploração das instalações das lavarias de cobre e zinco, envolvendo 

aquisição de materiais diversos como consumíveis e reagentes químicos, contribuem para a 

manutenção do comércio desses produtos. Trata-se de um impacte positivo para o comércio, que se 

fará sentir a médio prazo, de magnitude elevada, reversível, certo, temporário (durante o período de 
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exploração da mina), significativo para as actividades comerciais dos fornecedores de materiais, 

embora de âmbito espacial incerto. 

Dado que a produção de concentrados se destina a exportação, a exploração da mina constitui um 

impacte positivo muito significativo dado que a SOMINCOR é o maior produtor e exportador 

europeu de cobre e estanho e o 15º a nível mundial, contribuindo para as exportações nacionais e 

consequentemente para o equilíbrio da balança comercial. O âmbito do impacte é por isso nacional, 

sendo um impacte importante, certo, de magnitude elevada, reversível e temporário, que se fará 

sentir a médio e longo prazos. 

Como consequência da actividade continuada da exploração mineira, manter-se-á o papel 

importante da SOMINCOR no desenvolvimento sócio-económico regional, o que se traduz num 

impacte positivo muito significativo enquanto motor da dinamização económica e social da Região 

do Baixo Alentejo, de magnitude elevada, indirecto, reversível, imediato, certo e com a duração do 

período de vida útil da mina. 

A contribuição para o desenvolvimento referido encontra também expressão nos apoios regionais 

que a SOMINCOR presta à comunidade, através do apoio aos municípios e empresas para as várias 

actividades e serviços, nas áreas da saúde, educação, cultura, arte, desporto, entre outros, conforme 

descrito na situação de referência. A continuidade da actividade mineira contribui assim para o 

apoio à população, sendo um impacte positivo indirecto, provável, reversível, imediato, 

significativo, de magnitude moderada a elevada (entre 1994 e 2002 os apoios atingiram cerca de 

970 000 euros), temporário e de âmbito regional.  

O projecto do fabrico e deposição da pasta, se bem sucedido, poderá constituir um marco 

importante a nível mundial pela inovação do processo, o que trará benefícios indirectos para a área 

da investigação e inovação, sendo, por isso, considerado um impacte positivo, provável, 

significativo pelos efeitos multiplicadores que poderá ter tanto na aplicação a explorações em 

território nacional como internacional. Trata-se de um impacte de magnitude elevada, muito 

importante, temporário, irreversível e imediato. 

A exploração da Barragem do Cerro do Lobo com o projecto da produção e deposição da pasta, 

permitirá o desenvolvimento da actividade mineira em simultâneo com o plano de fecho da 

barragem, reabilitando o actual espaço da barragem após preenchimento das células com pasta. Esta 

conjugação resultará num impacte positivo pelo reaproveitamento do espaço da barragem para 

outras actividades, evitando o dispendioso e complexo processo de novo alteamento ou a construção 

de outra barragem. Trata-se, por isso, de um impacte positivo, muito importante, de magnitude 

elevada, permanente, irreversível, provável, significativo e de âmbito local e concelhio, que se fará 

sentir a médio prazo. 
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As alterações na lavaria de cobre e o início da produção de concentrados de zinco e chumbo na 

antiga lavaria de estanho, agora lavaria de zinco, permitirão renovar e ampliar a capacidade 

produtiva do Complexo Mineiro, o que se traduz num impacte positivo, de magnitude elevada, 

importante, certo, temporário, reversível, imediato, significativo, de âmbito local, regional e 

nacional, contribuindo para o aumento das exportações. 

Como impacte negativo em termos sócio-económicos salienta-se o risco de eventual rotura da 

Barragem do Cerro do Lobo ou de qualquer dos aterros das portelas e a consequente propagação da 

onda de inundação para jusante numa extensão de cerca de 50 km, atingindo o vale do barranco das 

Lajes até à confluência com a ribeira de Oeiras e o vale da ribeira de Oeiras desde esta confluência 

até cerca de 340 m a montante da confluência com o rio Guadiana, a jusante de Mértola. De 

salientar, contudo, que a probabilidade de ocorrência deste impacte é muito diminuta e que já foram 

implementadas pela SOMINCOR todas as medidas susceptíveis de contribuir para a minimização 

desse risco e, em caso de ocorrência do mesmo, para a minimização das respectivas consequências. 

Conforme avaliado no estudo das condições de propagação das ondas de cheia devidas à rotura da 

barragem elaborado pela HIDROPROJECTO (SOMINCOR, 2006), as afectações incidiriam sobre 

as seguintes infra-estruturas rodoviárias no caso da rotura do “corpo principal da barragem”: 

- Ponte da Estrada Municipal EM1168 sobre o barranco das Lajes (freguesia da Senhora da 

Graça de Padrões, concelho de Almodôvar), com tempo de chegada da onda de cerca de oito 

minutos, atingindo a altura máxima de 10,78 m ao fim de 24 minutos e a velocidade de 

4,02 m/s; 

- Ponte a sul do Cerro das Amoladeiras sobre a ribeira de Oeiras (freguesia de São Miguel do 

Pinheiro, concelho de Mértola), com tempo de chegada da onda de cerca de 44 minutos, 

atingindo a altura máxima de 8,08 m ao fim de 62 minutos e a velocidade de 2,35 m/s; 

- Ponte da Estrada Municipal EM509 sobre a ribeira de Oeiras (Horta de São João, freguesia 

de São João dos Caldeireiros, concelho de Mértola), com tempo de chegada da onda de 

cerca de 1 hora e 47 minutos, atingindo a altura máxima de 8,37 m ao fim de 2 horas e 

27 minutos e a velocidade de 2,41 m/s; 

- Ponte em Água Santa Morena sobre a ribeira de Oeiras (freguesia de São João dos 

Caldeireiros, concelho de Mértola), com tempo de chegada da onda de cerca de 3 horas e 13 

minutos, atingindo a altura máxima de 6,84 m ao fim de 3 horas e 57 minutos e a velocidade 

de 2,79 m/s;  

- Ponte da Estrada Nacional EN122 sobre a ribeira de Oeiras (a jusante de Mértola, freguesia 

e concelho de Mértola), com tempo de chegada da onda de cerca de 4 horas e 21 minutos, 
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atingindo a altura máxima de 8,70 m ao fim de 5 horas e 1 minutos e a velocidade de 

5,04 m/s. 

As pontes da Estrada Municipal EM509 e da Estrada Nacional EN122 não seriam afectadas com 

significado e as restantes pontes seriam destruídas. 

Contudo, segundo o referido estudo, o caudal de ponta de cheia de 1 130 m3/s junto à Estrada 

Municipal EM509 leva a considerar esta ponte como um local crítico a ter em conta no planeamento 

da emergência. Igualmente, a chegada de um caudal de ponta de cheia da ordem de 700 m3/s, o que 

equivale a cerca de 95% do caudal de ponta milenar, poderia criar sérios problemas na confluência 

com o rio Guadiana, colocando eventualmente em risco vidas humanas dadas as actividades que aí 

se desenvolvem como a canoagem e a navegação de recreio. 

Considerando o risco potencial induzido pela barragem como significativo a elevado, o impacte será 

negativo, pouco provável, de magnitude elevada, temporário (no caso do enchimento da barragem 

ser efectuado com a pasta) e de âmbito local e regional pela incidência ao longo de cerca de 50 km 

desde a barragem até ao rio Guadiana (não obstante a inexistência de população a residir na área 

inundável).  

No caso da rotura dos aterros das portelas o impacte será menor, embora assuma valores elevados 

de caudal e de altura de água entre as portelas e a confluência com a ribeira de Oeiras (entre 

1 467 m3/s e 2 720 m3/s e entre 4,4 m e 13,5 m, respectivamente)  

Além do risco de perda de vidas humanas consideram-se ainda os elevados prejuízos que poderão 

ocorrer no vale a jusante pela contaminação dos solos e da água nas margens da ribeira de Oeiras e 

no rio Guadiana e ainda na actividade do Complexo Mineiro devido a uma eventual rotura da 

barragem. 

Tendo em conta que a água da albufeira assim como a massa de rejeitados se encontram 

contaminadas, o impacte será negativo, pouco provável dada a reduzida probabilidade de rotura, 

muito significativo, de magnitude elevada no caso de ocorrer e de âmbito local e regional pela 

destruição dos solos (arrastamento e contaminação) e das actividades que têm como suporte a água 

da ribeira de Oeiras e do rio Guadiana na proximidade de Mértola. 

A eventual rotura poderia levar à paragem de laboração da mina enquanto não fosse restabelecida a 

situação que permitisse a deposição de rejeitados da actividade da mina e das lavarias em condições 

de segurança, o que se traduziria num impacte sócio-económico negativo, muito significativo, de 

magnitude elevada, pouco provável dada a reduzida probabilidade de rotura e de âmbito local, 

regional e nacional. Comprometeria o emprego e as actividades económicas dependentes da 

exploração mineira por tempo indeterminado. 
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No conjunto, a população e as actividades económicas em geral serão beneficiadas com a 

construção e exploração dos projectos de alteamento da barragem e da deposição em pasta, 

existindo contudo um risco associado à eventual rotura da barragem, o qual é muito pouco provável. 

Salienta-se que o risco diminui progressivamente no tempo, dado que a massa de água vai sendo 

substituída pela pasta depositada na área da albufeira, reduzindo-se desta forma o caudal e a 

capacidade destrutiva da onda de inundação provocada pela rotura. Assim, o significado da 

afectação e a magnitude dos prejuízos provocados por uma eventual rotura registarão uma redução 

progressiva no tempo, anulando-se o risco no final de vida da exploração da mina. 

Deste modo, pode concluir-se que a fase de exploração do projecto determinará impactes positivos 

e negativos, certos, prováveis e pouco prováveis, temporários, dado o horizonte de exploração da 

mina, alguns de magnitude média a elevada, e significativos a muito significativos a nível local, 

regional e nacional, com interferência nas populações e actividades económicas. 

10.12.4 -  Fase de desactivação 

Na fase de desactivação, após esgotamento dos minérios e preenchidas as células da barragem com 

a pasta de rejeitados, prevê-se que cessem os impactes positivos muito significativos (derivados da 

criação de emprego) para a população e actividades económicas da região do Baixo Alentejo e 

particularmente dos dois concelhos de Castro Verde e de Almodôvar, com reflexos muito negativos 

na população empregada (directa e indirecta) e famílias, nas actividades das empresas e 

consequentemente na economia local, regional e nacional. 

Num cenário de não concretização do projecto, existe o risco potencial de cessação da actividade 

mineira em 2010 o que equivaleria a impactes semelhantes aos da fase de desactivação 

concretizados cerca de 12 anos mais cedo. 

Por outro lado, na fase de desactivação também existem impactes positivos para as populações. 

Trata-se de impactes indirectos resultantes da redução do risco de rotura da Barragem de 

Rejeitados, da melhoria da qualidade visual da paisagem, da revegetação da área actualmente 

ocupada pela zona industrial e pela Barragem de Rejeitados, da redução dos níveis acústicos na 

região e da eliminação da descarga do efluente tratado da mina na ribeira de Oeiras. Trata-se de 

impactes de magnitudes moderada a elevada, importantes e significativos, de âmbito local e 

regional. 

10.13 -  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓGICO 

A caracterização da Situação de Referência do descritor património na área de estudo 

convencionada evidenciou elevado número de ocorrências de natureza arqueológica, muitas das 

quais com destacado interesse científico. No entanto, a esmagadora maioria das ocorrências 
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inventariadas situa-se na zona industrial e encontram-se salvaguardadas ou foram objecto de estudo 

sistemático com recurso a escavações arqueológicas (Maia & Maia, 1986b, 1996). 

A larga maioria das 37 ocorrências que consubstanciam a Situação de Referência (ou seja 32) situa- 

-se na envolvente dos projectos em análise não se prevendo que ocorram impactes negativos, 

directos ou indirectos, em resultado da construção ou exploração dos mesmos. E em quatro das 

cinco ocorrências localizadas na área de intervenção convencionada também não se prevê que 

ocorram impactes negativos. 

Apenas a ocorrência 1 (A-do-Pires) se encontra em situação de “conflito” com o Projecto relativo à 

Barragem do Cerro do Lobo, embora se considere minimizável o impacte negativo que lhe está 

associado.  

Com o alteamento da estrutura da barragem já executado verifica-se que subsistem diversas 

construções rurais contemporâneas acima da cota actual do aterro, admitindo-se que outras estejam 

já submersas. Além destas estruturas, que estão claramente relacionadas com um monte agrícola, 

evidenciado pelo topónimo A-do-Pires, encontram-se à superfície materiais cerâmicos que 

correspondem aparentemente a uma ocupação mais antiga. O estado de conservação, no solo, dos 

registos arqueológicos associados a esses materiais não é possível de determinar, devido à 

visibilidade da sua superfície, embora seja previsível um mau estado de conservação nas áreas 

surribadas para povoamento florestal. Também não é possível conhecer toda a extensão do sítio 

arqueológico que se presume esteja associado àqueles materiais. 

A projecção da topografia final do processo de deposição de resíduos, que irá converter a actual 

barragem num aterro em pasta, permite verificar que a ocorrência 1 ficará totalmente soterrada, 

dado situar-se em posição central. De facto, o gradiante de elevação topográfica da superfície final 

do aterro está orientado da periferia para o interior da actual barragem atingindo aí a cota de 268 m. 

Deste modo, a exploração da unidade de pasta industrial terá como resultado o ocultamento / ina-

cessibilidade tanto das estruturas rurais como do sítio arqueológico que estará subjacente àquelas, o 

que configura um impacte directo negativo. 

No Quadro 10.11 caracterizam-se os impactes do Projecto sobre as ocorrências patrimoniais 

identificadas na Situação de Referência. Em síntese, não foram reconhecidos impactes na fase de 

construção e o único impacte negativo identificado corresponde à fase de exploração do projecto da 

pasta. 

Os Projectos das Lavarias não geram nenhum impacte sobre o património. 
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QUADRO 10.11 

Síntese da avaliação de impactes no descritor Património 

CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);  
INI: impactes não identificados. 

Fa Ti Na Ma Du Pr Re 

Nº TIPOLOGIA 
VAL. 
PAT. 

AI ZE 
C E D I - + B M E T P PP P C R I 

INI 

1 Alcaria, A-do-Pires 4                    

2 Alcaria, Cerro da Mina 5       ?   ?          

3 Alcaria, Monte Branco 3          ?          

4 Habitat, Cerro do Curral Branco Ind                    

5 Fortificação, MalhãoLargo 5                    

6 Villa, Convento / Mosteiro 4                    

7 Fortificação, Castelo da Graça 5                    

8 
Igreja, Nossa Senhora da Graça de 
Padrões 

5                    

9 Necrópole, Monte Novo 5                    

10 Habitat, Três Aferidos 3                    

11 Habitat, Monte d’el Rei 3                    

12 Alçaria, Semblana 4                    

13 Vestígios diversos, Cerro da Forca Ind                    

14 Indeterminado, Neves 3                    

15 Csal Rústico, Neves da Graça 3           ?         

16 Fortificação, Castelo dos Mestres 5                    

17 Barragem, Moinho do Quebrado Ind                    

18 
Vestígios diversos, Cruzamento de Neves 
Corvo 

3                    

19 Vestígios diversos, Mestres 2 Ind                    

20 Alcaria, Alcaria de Beja Ind                    

21 Vestígios diversos, Alçaria de Beja 2 Ind                    

22 Vestígios diversos, A-do-Corvo Ind                    

23 Vestígios diversos, Corvo 4 Ind                    

24 Vestígios diversos, Corvo 5 Ind                    

25 Alcaria, Corvo 3 Ind                    

26 Povoado, Cerro do Paiol Ind                    

27 Povoado, Corvo 1 5                    

28 Necrópole, Neves 1 / Poço da Mina 5                    

29 Fortificação, Castelinho dos Mouros 5                    

30 Necrópole, Neves 4 5                    

31 Vestígios diversos, Neves 5 Ind                    

32 Povoado, Neves 2 5                    

33 Povoado, Corvo 2 4           ?         

34 Villa, Villa Romana de Neves 4                    

35 Povoado, Neves 3 Ind                    

36 Indeterminado, Monte Trigo 2?                    

37 Habitat, Boavista 4                    

AI – Área de Incidência directa do projecto                                             ZE – Zona Envolvente da área de incidência directa do projecto 
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11 -  PROPOSTA DE MEDIDAS 

11.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As medidas propostas no presente Capítulo visam, por um lado, acautelar eventuais potenciais 

impactes e, por outro, reduzir a magnitude e, quando possível, a importância dos impactes negativos 

identificados e analisados anteriormente. 

As medidas cautelares propostas envolvem regras que devem ser observadas e recomendações que 

devem ser seguidas, quando aplicáveis, durante a execução dos projectos de deposição em pasta, de 

aumento da capacidade da Lavaria de Zinco e da implementação da nova linha de tratamento de 

escórias e minério MF na Lavaria de Cobre. 

De referir, contudo, que as medidas relativas à construção da unidade industrial da pasta não 

podem, nesta fase, ser muito específicas, dado que o projecto se encontra ainda em fase de estudo 

de viabilidade. 

Relativamente às medidas minimizadoras e/ou compensatórias apresentam-se medidas genéricas 

para as diferentes actividades de Projecto e, quando considerado necessário, especificam-se as 

medidas ao nível do descritor. 

De salientar que não são propostas medidas cautelares nem minimizadoras para a construção dos 

projectos do Alteamento da Barragem de Rejeitados nem da alteração da Lavaria de Estanho para 

Lavaria de Zinco visto que as obras relativas a estes projectos já foram executadas e os mesmos já 

se encontram em exploração. 

11.2 -  MEDIDAS CAUTELARES 

11.2.1 -  Acessos 

Embora não esteja prevista a abertura de novos acessos mas sim a utilização dos acessos existentes, 

caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras deverão ser feitas de modo a reduzir ao máximo as alterações na ocupação do 

solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

É fundamental a recuperação dos caminhos afectados pela passagem da maquinaria e veículos e de 

áreas afectas às construções provisórias e parques de materiais, assim como a remoção de todas as 

construções provisórias após conclusão das obras. 
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11.2.2 -  Estaleiros 

Os estaleiros que eventualmente sejam necessários para a execução das obras deverão ficar 

preferencialmente localizados nas proximidades da área de intervenção, de modo a reduzir a 

circulação de veículos no interior da zona industrial do Complexo Mineiro; 

A área dos estaleiros deverá ser vedada ou, pelo menos, delimitada com marcas visíveis 

(bandeirolas ou fita colorida). 

Deverão ser respeitadas as medidas minimizadoras genéricas relativas ao manuseamento de óleos e 

lubrificantes.  

Deverá ser instalada uma unidade de lavagem de rodados à saída do estaleiro de forma a evitar a 

sujidade das vias de acesso à obra e garantir a limpeza, quando necessário, das vias afectadas pelas 

obras. Deverá existir uma boa sinalização tendo em vista assegurar as melhores condições de 

circulação e segurança durante as obras. Caso o estaleiro se localize no interior da área industrial, 

bastará que a unidade de lavagem de rodados se localize à saída da zona industrial. 

As recomendações relativas à localização dos estaleiros e aos destinos finais dos resíduos sólidos 

produzidos deverão constar no Caderno de Encargos a fornecer ao empreiteiro. 

11.2.3 -  Gestão ambiental na obra 

Deverão ser respeitadas as medidas de gestão ambiental que são prática corrente na SOMINCOR, 

no âmbito de uma política activa de prevenção de acidentes nas actividades de construção. 

Deverá ser realizado, pelo Departamento de Ambiente da SOMINCOR, o acompanhamento 

ambiental da obra, de modo a garantir a implementação das medidas aplicáveis. 

11.2.4 -  Sensibilização dos trabalhadores afectos à obra 

Os trabalhadores e encarregados afectos à obra deverão ser sensibilizados para a adopção de 

procedimentos correctos de higiene e de cumprimento de normas de segurança, bem como de 

procedimentos ambientalmente adequados. 

11.3 -  MEDIDAS MINIMIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS 

11.3.1 -  Genéricas 

Para além das medidas específicas apresentadas no subcapítulo seguinte, deverão ser cumpridas, na 

fase de construção do Projecto, as medidas de âmbito geral, que seguidamente se propõem: 
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- interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de obra para redução do 

risco de acidentes; 

- sinalização correcta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição 

de sinais sonoros; 

- redução das intervenções no solo ao mínimo indispensável para a execução dos trabalhos, 

repondo-se cada zona de intervenção logo que as obras tenham terminado; 

- concentração no espaço e no tempo dos trabalhos, evitando a sua expansão a locais 

próximos; 

- remoção e encaminhamento adequados dos resíduos sólidos e efluentes produzidos no local 

da obra, devendo evitar-se o depósito no local, mesmo que temporário, de restos de 

materiais de construção e de embalagens, entre outros desperdícios produzidos durante a 

obra; 

- recolha das águas residuais produzidas nos locais das obras e condução das mesmas a um 

dos sistemas de tratamento existentes no Complexo ou directamente para a Barragem de 

Rejeitados, evitando, deste modo, a contaminação das águas subterrâneas; 

- manutenção periódica das máquinas e veículos afectos à obra em condições adequadas de 

funcionamento, que pode ser realizada nas oficinas do Complexo no caso de os 

equipamentos serem propriedade da SOMINCOR, ou em oficina licenciada, nos restantes 

casos, minimizando as emissões gasosas para a atmosfera e os riscos de contaminação de 

solos e águas pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos;  

- condução do manuseamento de óleos durante a fase de construção e das operações de 

manutenção da maquinaria com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas 

na legislação em vigor (Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de Julho, artigo 27º e Anexo II da 

Portaria nº 240/92, de 5 de Novembro e Portaria nº 612/2005, de 27 de Julho), no sentido de 

limitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas. Nesse sentido, recomenda-se que essas operações decorram nas áreas 

existentes no Complexo e preparadas para esse tipo de operações; 

- recuperação dos caminhos afectados pela passagem da maquinaria e veículos e da área 

afecta às eventuais construções provisórias necessárias durante a realização da obra. 

11.3.2 -  Específicas 

11.3.2.1 -  Clima 

Não se propõem medidas de minimização específicas para este descritor dado que não foram 

identificados imapctes relevantes no mesmo. 
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11.3.2.2 -  Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

Foi previsto um conjunto de medidas de minimização de carácter preventivo, com o objectivo de 

promover a redução de riscos de alguns aspectos fundamentais associados à implementação do 

“Projecto de Alteamento da Barragem” e do “Projecto de Deposição em Pasta”: 

- Os caminhos de acesso para circulação de equipamento e viaturas afectas à obra devem 

corresponder aos já existentes, devendo ser marcados os percursos autorizados, proibindo-se 

a circulação fora desta áreas, evitando-se a proliferação de zonas sujeitas a derrames de 

óleos e combustíveis; 

- O armazenamento de combustíveis usados nos equipamentos e viaturas em uso na obra só 

deverá ser realizado em depósitos estanques; 

- As mudanças de óleos e lubrificantes apenas serão efectuadas em estaleiro apropriado, 

munido de áreas impermeabilizadas e dotados de recipientes de recolha estanques, sendo os 

resíduos daí resultantes conduzidos a destino final adequado; 

- Deverá ser impedido o lançamento de qualquer resíduo ou material sobrante nas linhas de 

água; 

- Os materiais excedentes provenientes do saneamento superficial das formações para a 

fundação dos aterros não devem ser depositados, mesmo que provisoriamente, perto de 

linhas de água, devendo privilegiar uma solução local ou ser conduzidos a vazadouros 

licenciados. 

Para além das medidas de minimização de carácter geral já indicadas, nas quais foram apresentadas 

as regras e procedimentos mais comuns para atenuar os impactes perspectivados, descrevem-se de 

seguida as acções concretas com influência a nível local sobre domínios específicos dos Projectos 

em análise. 

ALTEAMENTO DA BARRAGEM DO CERRO DO LOBO 

- O transporte de materiais de enrocamento e outro necessário para aterro deverá ser 

efectuado obrigatoriamente em viaturas cobertas, a fim de evitar a emissão de poeiras e de 

outros resíduos; durante a construção do alteamento da barragem esta medida foi 

implementada; 

- Observação e controlo dos equipamentos relacionados com a segurança hidráulica e 

estrutural da barragem e das fundações; 
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- Limpeza regular e verificação do estado de funcionamento das diversas estruturas de 

drenagem, bem como dos equipamentos de bombagem, com o objectivo de evitar a sua 

obstrução e facilitar o escoamento da água em excesso sempre que necessário;  

- Continuação da observação visual sistemática do percurso das condutas de rejeitados e 

controlo dos respectivos volumes de percolação à entrada e à saída das condutas; 

- Continuação do programa do actual sistema de monitorização das águas subterrâneas. 

DEPOSIÇÃO EM PASTA  

- Realização de um plano de observação de eventuais assentamentos ao longo do tempo, que 

possa evidenciar algum comportamento anómalo, pois os mesmos podem indiciar a 

ocorrência de movimentos em profundidade; 

- Evitar a oxidação da pasta através de uma cobertura adequada que promova a exclusão da 

água e/ou oxigénio. 

11.3.2.3 -  Solos e ocupação dos solos 

11.3.2.3.1 - Solos 

Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos temporários 

às áreas de intervenção (particularmente à área de construção das instalações para a produção de 

pasta) e pela circulação de maquinaria, deverá proceder-se à sua descompactação adequada, 

facilitando dessa forma a infiltração das águas da precipitação. 

O manuseamento de óleos durante a fase de construção e as operações de manutenção da 

maquinaria devem ser conduzidas com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas 

na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Fevereiro, Portaria n.º 240/92, de 25 de 

Março, e Portaria n.º 1 028/92, de 5 de Novembro), no sentido de limitar eventuais derrames 

susceptíveis de provocarem a contaminação dos solos. Nesse sentido, recomenda-se que essas 

operações decorram na área do Complexo, especificamente concebida para esse efeito, e preparada 

para poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, recomenda-se que os óleos usados 

sejam armazenados em recipientes adequados e estanques, sendo posteriormente enviados a destino 

final apropriado, como é usual na SOMINCOR. 

No caso de um eventual acidente envolvendo o derrame de óleos, combustíveis ou outras 

substâncias poluentes, considera-se que os meios existentes de combate a derrames minimizam os 

eventuais impactes negativos nos solos. No entanto, caso se verifique um derrame acidental, deverá 

ser imediatamente removida a camada de solo afectada e efectuado o seu encaminhamento para 
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destino final adequado. Desta forma evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a 

penetração em profundidade das substâncias envolvidas. 

 

11.3.2.3.2 - Ocupação dos solos 

Para a minimização dos impactes na ocupação do solo aplica-se a grande parte das medidas 

preconizadas para os outros descritores, sobretudo as relativas à fase de construção. 

Neste enquadramento, refira-se que a remoção e encaminhamento adequados dos resíduos sólidos e 

líquidos produzidos no estaleiro é extremamente importante como medida de minimização. Deve 

evitar-se o depósito, mesmo que temporário, de restos de materiais de construção, tais como 

embalagens, entre outros desperdícios produzidos durante a fase de construção. 

É fundamental a recuperação de caminhos afectados pela passagem de maquinaria e veículos, assim 

como a descompactação dos solos devido à passagem de máquinas. 

Deve perturbar-se o menor espaço possível de terreno envolvente à área de intervenção, seja para 

armazenar materiais ou para efectuar o parqueamento de maquinaria ou viaturas. 

11.3.2.4 -  Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo 

A revisão do PDM do concelho de Almodôvar deverá contemplar a área afecta à Barragem de 

Rejeitados. Neste enquadramento, toda a área ocupada pela SOMINCOR deverá ser classificada 

como “espaço para a indústria extractiva”, de modo a evitarem-se situações de conflito, como as 

detectadas neste EIA. 

Todo o Complexo Mineiro de Neves–Corvo, se localiza sobre uma vasta área sujeita ao regime 

jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN); deste modo, embora grande parte do processo de 

produção se desenvolva no subsolo, a área de estudo à superfície possui uma natureza industrial, 

pelo que deveria ser excluída do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Embora o PDM de Castro Verde preveja na sua planta de condicionantes as áreas de concessões 

para a indústria extractiva, dada a especificidade do Complexo Mineiro de Neves–Corvo, a planta 

de ordenamento do PDM deste concelho deveria prever uma classe de espaço associada a indústria 

e não a espaços florestais, como se verifica presentemente. 
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11.3.2.5 -  Hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais 

11.3.2.5.1 - Fase de construção 

PARA REDUZIR OS IMPACTES ASSOCIADOS À MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

- Efectuar a movimentação de terras tão afastada quanto possível das linhas de água;  

- Em tempo seco e ventoso, humedecer as superfícies de trabalho por aspersão de água, com 

vista a reduzir o levantamento de poeiras. 

PARA ATENUAR OS RISCOS DE POLUIÇÃO RESULTANTES DA GESTÃO INADEQUADA DE ÁGUAS 

RESIDUAIS 

- Efectuar a sua drenagem em adequadas condições face aos quantitativos previsíveis, às 

condições topográficas e geo-hidrológicas locais e ao destino previsto; 

- Proceder à sua recolha e condução, em recipiente estanque, para uma das instalações de 

tratamento existentes no Complexo Mineiro ou o seu envio directo para a Barragem de 

Rejeitados. 

PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS 

- Garantir adequadas condições de protecção do armazenamento de produtos químicos, 

compatíveis com as características dos produtos e os seus riscos ambientais específicos e 

que permitam garantir condições de estanquidade, assegurar protecção contra intempéries e 

prevenção contra incêndio e evitar situações de intrusão; 

- Aplicar os procedimentos estabelecidos na SOMINCOR para actuação e responsabilidades 

específicas em caso de derrame acidental dos produtos com maiores riscos de poluição dos 

meios hídricos (nomeadamente produtos descofrantes, óleos e lubrificantes). 

PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE POLUIÇÃO DECORRENTES DA GESTÃO INADEQUADA DE RESÍ-

DUOS SÓLIDOS 

- Promover a redução da produção de resíduos, por escolha criteriosa de métodos de trabalho 

e/ou adopção de procedimentos de reutilização;  

- Assegurar o transporte dos resíduos a destino final apropriado, à semelhança do que já é 

feito na SOMINCOR;  

- Armazenar em condições adequadas os resíduos cujos quantitativos não justifiquem a sua 

condução imediata a destino final apropriado ou que aguardam transporte para esse efeito; 
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- Cumprir os procedimentos específicos estabelecidos para contenção e destino de resíduos 

com elevado risco de poluição dos meios hídricos; 

- Aquando da conclusão da obra, promover a remoção completa dos resíduos de construção 

e a limpeza do terreno. 

 

PARA MINORAR OS RISCOS DE POLUIÇÃO ASSOCIADOS À CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTO E 

MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VIATURAS 

- Antes do início dos trabalhos, estabelecer os caminhos preferenciais de circulação, que 

assegurem condições mínimas de segurança ao tráfego, se localizem a cotas superiores aos 

níveis de cheia ocorridos no local e, na medida do possível, estejam afastados das 

principais linhas de água; 

- Antes do início dos trabalhos, definir as zonas que ficarão adstritas ao estacionamento das 

máquinas e viaturas afectas à obra, bem como às instalações destinadas à sua manutenção, 

que devem localizar-se a cotas superiores aos níveis de cheia ocorridos no local, dispor de 

pavimento impermeabilizado e adequadas condições de drenagem e, na medida do 

possível, estarem afastadas das principais linhas de água;   

- Assegurar condições para permitir a recolha separativa dos óleos usados, que devem ser 

conduzidos a instalações devidamente licenciadas para a valorização desses resíduos à 

semelhança do que já acontece actualmente na SOMINCOR; 

- À entrada dos locais de estacionamento e à saída dos locais de manutenção, garantir que as 

viaturas passem obrigatoriamente por tanques lava-rodas. 

11.3.2.5.2 - Fase de exploração 

PARA REDUZIR O RISCO DE ROTURA DA BARRAGEM OU DE ALGUMA DAS SUAS PORTELAS 

- Prosseguir a inspecção e monitorização sistemática do comportamento da Barragem quanto 

à segurança hidráulica e estrutural, bem como os programas de recolha de dados 

meteorológicos e de qualidade da água, dos efluentes e dos rejeitados, assegurando o 

tratamento e avaliação integrada dos resultados com periodicidade adequada; 

- Promover a actualização do plano de emergência e alerta com carácter periódico, ou 

sempre que se alterem aspectos essenciais do processo produtivo ou das condições de 

laboração do Complexo Mineiro; 

- Garantir o prosseguimento da formação do pessoal em matérias relevantes para a 

segurança das instalações; 
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- Assegurar a realização de auditorias regulares em matéria de desempenho ambiental; 

- Manter a assessoria regular especializada por empresas consultoras qualificadas. 

 

 

PARA ATENUAR OS RISCOS DE POLUIÇÃO POR GESTÃO INADEQUADA DO CICLO DE UTILIZA-

ÇÃO DA ÁGUA 

- Prosseguir o actual controlo analítico da qualidade da água, do efluente descarregado e do 

recirculado da albufeira dos rejeitados, bem como o controlo existente das condições de 

funcionamento das estações de tratamento, além do controlo já efectuado das 

características qualitativas fundamentais do meio hídrico, a montante e a jusante da 

descarga;  

- Reavaliar o sistema de medição de caudais no ciclo de utilização da água, reforçando, se 

necessário, o sistema existente, para incorporar novos locais de medição, no sentido de 

melhor avaliar as alterações resultantes da implementação dos projectos previstos; 

- Promover estudos e pesquisas visando a introdução de alterações processuais ou a 

utilização de novos reagentes que tenham menores necessidades de água;  

- Manter o actual procedimento de efectuar uma avaliação regular dos resultados obtidos, a 

qual deverá ser mais frequente durante o primeiro ano de implementação dos projectos, 

com elaboração de um relatório detalhado no final desse período contendo uma análise 

integrada dos vários parâmetros relevantes (designadamente: quantidades de minério 

extraídas e processadas; quantidades de rejeitados produzidas; consumos de água – total, 

nova e recirculada; caudais de efluente industrial produzidos e descarregados; qualidade do 

efluente industrial produzido e descarregado, designadamente quanto aos parâmetros com 

limites estabelecidos na licença de descarga de águas residuais; qualidade das águas 

superficiais receptoras, em termos dos parâmetros relevantes face à utilização para que 

estão formalmente classificadas e aos parâmetros mais problemáticos associados à 

descarga do efluente industrial; qualidade da água recirculada da Barragem de Rejeitados 

quanto aos parâmetros mais relevantes); 

- Desenvolver acções de sensibilização e formação dos trabalhadores para as questões de 

salvaguarda dos recursos naturais e de protecção ambiental que se prendem directamente 

com as actividades produtivas do Complexo Mineiro, visando, por um lado, a actualização 

permanente dos técnicos afectos às operações de controlo aos novos requisitos dos 

projectos a implementar e ao progresso científico, tecnológico e legislativo e, por outro, a 

adopção de comportamentos correctos e responsáveis por todos os trabalhadores.   
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11.3.2.5.3 - Fase de desactivação 

Manter a monitorização regular dos parâmetros mais relevantes de qualidade da água da ribeira de 

Oeiras a jusante da actual descarga durante, pelo menos, dez anos, após encerramento do Complexo 

Mineiro, no sentido de detectar a necessidade de qualquer intervenção, podendo o programa de 

controlo ser reajustado nessa altura consoante os resultados obtidos. 

11.3.2.6 -  Qualidade do ar 

Cobertura dos depósitos de detritos e de materiais finos para evitar o seu arrastamento por acção dos 

agentes erosivos e, eventualmente, adopção de um sistema de aspersão de água (nomeadamente 

através de camiões cisterna) sobre as vias de circulação não pavimentadas e sobre todas as áreas 

significativas de solo que fiquem a descoberto durante largos períodos, especialmente na época seca 

do ano e em dias ventosos. 

Recomenda-se, igualmente, cuidados especiais no transporte de materiais, como terras, areias e 

britas, que deverá ser efectuado em camiões fechados, ou com a carga coberta. 

Finalmente, recomenda-se que os veículos pesados e maquinaria afectos à obra apresentem boas 

condições de conservação e manutenção. 

Sempre que necessário, deverão ser realizadas molhas em todos os acessos às frentes de obra, 

nomeadamente no acesso da Barragem de Rejeitados. 

11.3.2.7 -  Ambiente sonoro 

Na fase de construção, recomenda-se que: 

- Se utilizem equipamentos com características adequadas às funções que vão desempenhar e 

em bom estado de conservação, cujas características cumpram os requisitos legais 

relativamente às emissões de ruído, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

Novembro, que estabelece as regras a ter em conta em matéria de emissões sonoras de 

equipamento para utilização no exterior, procedimentos de avaliação da conformidade, 

regras sobre marcação de equipamento, documentação técnica e recolha de dados sobre as 

emissões sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a protecção da saúde e bem-

estar das pessoas, bem como para o funcionamento harmonioso do mercado desse 

equipamento; 

- O tráfego de viaturas pesadas de transporte de materiais ou novos equipamentos seja 

efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo para as populações, ou seja, as 

viaturas devem, de preferência, passar fora das localidades; 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 432/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

- O trajecto das viaturas pesadas no centro das localidades, caso seja inevitável, deve ser o 

mais curto possível e efectuado a velocidade reduzida ao máximo, com o intuito de diminuir 

as emissões sonoras e vibrações destes veículos; 

- Os trabalhadores que se encontrarem expostos a níveis de intensidade sonora elevados 

devem ser obrigados a usar protecção individual específica para o efeito; 

- Deve ser proibida a utilização de sinais sonoros nas imediações das povoações e das 

habitações isoladas identificadas. 

Relativamente à fase de exploração, mediante os condicionalismos encontrados ao nível das 

emissões de ruído pelos novos equipamentos a instalar nos Projectos inseridos no âmbito do 

presente estudo, deverão ser asseguradas medidas de insonorização ao nível quer dos equipamentos, 

quer das próprias naves industriais onde se localizam os mesmos. A implementação das referidas 

medidas de insonorização deverá estar em consonância com os resultados do programa de 

monitorização proposto. 

11.3.2.8 -  Gestão de resíduos 

No que respeita à gestão de resíduos, apenas se recomenda que continuem a ser implementadas 

todas as medidas que actualmente já são postas em prática pela SOMINCOR. 

11.3.2.9 -  Ecologia 

- Perturbação do menor espaço possível de terreno envolvente às áreas de intervenção para 

reduzir a afectação de biótopos; 

- Concentração dos trabalhos, o mais possível no tempo e no espaço, utilizando maquinaria 

em condições adequadas de manutenção e conservação; 

- Garantir a qualidade química das águas da ribeira de Oeiras onde descarga o efluente da 

ETAM, através da monitorização de parâmetros físico-químicos e biológicos, de forma a 

resguardar a ictiofauna que utiliza este biótopo.  

11.3.2.10 -  Paisagem 

As medidas minimizadoras especificadas têm por objectivo assegurar a recuperação dos espaços 

degradados, assim como o restabelecimento do coberto vegetal, de forma a evitar que se mantenha, 

por largos períodos de tempo, uma paisagem degradada por modificações do relevo, destruição da 

vegetação existente, acumulação de materiais sobrantes e desintegração paisagística dos elementos 

a introduzir na paisagem: 
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- Delimitação das zonas de trabalho, para que haja uma menor perturbação do terreno 

envolvente à obra, seja para armazenar materiais, seja para o parqueamento de maquinaria, 

entre outros usos. Quanto menos espaço se perturbar, menor será o impacte sentido na 

paisagem e mais reduzidos serão os custos de restabelecimento dos locais afectados. Trata-

se de uma medida de prevenção que apresenta elevada eficácia; 

- Evitar o depósito, mesmo que temporário, de resíduos criados pelo pessoal afecto à obra, 

nomeadamente restos de materiais de construção, embalagens, entre outros desperdícios 

produzidos durante uma obra, assegurando desde o início da obra a recolha destes e o seu 

adequado destino final, à semelhança do que é política corrente. Este tipo de medida tem 

grande eficácia na manutenção da organização da paisagem; 

- Execução de molhas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de maquinaria 

e nos respectivos caminhos de acesso, evitando, deste modo, o levantamento de poeiras que 

reduzem significativamente a qualidade visual e cénica da paisagem. Este tipo de medida 

apresenta elevados níveis de eficácia em termos visuais, durante o período de estiagem; 

- As revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes da maquinaria não deverão ser realizadas 

no local de trabalho, mas sim em local apropriado. Esta medida para além de ter grande 

eficácia na prevenção da contaminação dos solos e águas superficiais e subterrâneas, 

salvaguarda quer a funcionalidade quer o resultado visual da paisagem, ao evitar a 

degradação dos seus elementos estruturais; 

- Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra e que se situem fora da área intervenção, nomeadamente todas as espécies 

que se localizem na envolvente da área de trabalho; 

- Controlo eficaz do sistema de condutas onde o fluxo de rejeitados produzidos nas operações 

de tratamento dos minérios circula. Uma rotura neste sistema de condutas implicaria grave 

contaminação do meio hídrico com consequências gravosas a nível ambiental, 

nomeadamente nas comunidades ribeirinhas; 

- Monitorização da qualidade dos efluentes, nomeadamente dos libertados na Ribeira de 

Oeiras e garantia de que estes efluentes não são libertados, pelo menos um mês antes de 

deixar de haver caudal superficial na Ribeira, de modo a que a água que fique nos pegos 

durante a estação seca não seja exclusivamente água do efluente. 

Continuação da implementação das medidas de minimização actualmente existentes, e destinadas 

principalmente a evitar impactes sobre a contaminação do meio hídrico, a saber: 
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- Os rejeitados produzidos nas operações de tratamento de minério, bem como as água 

contaminadas colectadas no sistema de drenagem de águas pluviais poluídas, são 

bombeados em condutas até à Barragem de Rejeitados; 

- Na Barragem de Rejeitados parte das águas superficiais, após decantação, é reutilizada nas 

operações mineiras; 

- Existência de um controlo de caudal no início e fim das condutas de transporte de rejeitados, 

que permite por análise de diferença a constatação de anomalias; 

- Existência de um grupo de operadores, 24h por dia, que percorrem de forma sistemática o 

percurso das condutas para verificar a sua operacionalidade; 

- As condutas encontram-se enterradas sempre que possível para evitar a sua exposição aos 

raios solares evitando assim a sua maior degradação; 

- Existe um sistema de drenagem suplementar através de valas e pequenas barragens para 

suprir um eventual rebentamento das condutas com consequente contaminação das águas 

superficiais; 

- Existe um sistema de drenagem e captação das águas pluviais contaminadas e de eventuais 

derrames de produtos químicos; 

- No atravessamento da Ribeira de Oeiras, que se faz por passagem elevada, as condutas de 

rejeitados são metálicas por serem as mais resistentes. Na parte superior destas condutas 

existe uma cobertura metálica para evitar em caso de rebentamento que os produtos tóxicos 

pulverizem a área circundante, fazendo-os cair num tabuleiro existente que os encaminha 

para barragens de armazenamento; 

- A barragem surge como uma medida de minimizar impactes ambientais, permite o aterro de 

resíduos por deposição subaquática dos rejeitados, com descarga nula para o meio e 

reutilização da água sobrenadante; 

- Para evitar qualquer contaminação a jusante da barragem por parte de águas drenadas e 

percoladas através do corpo da barragem e fundações, existe um sistema drenante, 

constituído por filtros, poços de drenagem, trincheiras drenantes, tubos drenantes, e drenos 

de pé, que as encaminham para poços de drenagem, sendo de novo bombeadas para a 

albufeira; 

- Existe também a montante da albufeira uma vala que faz com que a água de escoamento 

superficial não entre em contacto com águas contaminadas, encaminhando-a para o leito 

natural do Barranco das Lajes a jusante da barragem. 

Para além destas medidas existentes, salienta-se ainda o trabalho feito no âmbito da gestão 

sustentável de resíduos promovido pela SOMINCOR. Trata-se de um estudo inovador com 
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considerável importância na indústria mineira em termos de opção futura na gestão de rejeitados 

reactivos do qual se poderão tirar vantagens em termos da preservação do meio ambiente. Este 

estudo visa o depósito de rejeitados a seco, através da deposição em pasta. Como vantagens, 

surgem: evitar a construção a curto prazo de uma nova Barragem de Rejeitados, reduzir os efeitos 

negativos do período de pós-fecho na saúde humana e no ambiente, nomeadamente o impacte nas 

águas superficiais e nas água subterrâneas; permite a implementação de um plano de fecho em 

simultâneo com a operação e incorporar o escombro na bacia de rejeitados, reduz o risco ambiental 

associado a uma barragem de água, uma vez que se passará de forma faseada para deposição a seco, 

melhorando a estabilidade geotécnica e permite o fecho e reabilitação de mais de metade da 

albufeira na altura do final da vida produtiva da mina. 

11.3.2.11 -  Sócio-economia 

11.3.2.11.1 - Fase de construção 

Deverão ser divulgados às populações os benefícios e os potenciais riscos da exploração do 

Projecto, de forma a reduzir os impactes negativos devidos à percepção de perigosidade da 

barragem, dado o risco significativo de inundação devido a uma eventual rotura da barragem. 

Dado que a área de intervenção se situa no interior das instalações do Complexo Mineiro não se 

prevê necessidade de colocação de sinalética suplementar. No entanto, recomenda-se a indicação de 

redução de velocidade no atravessamento das localidades (Monte dos Mestres, Neves da Graça, 

Senhora da Graça de Padrões, Semblana e na Estrada Municipal EM1168 que atravessa a ligação 

entre as instalações da Mina e a Barragem do Cerro do Lobo), para minimizar a possibilidade de 

ocorrência de acidentes. 

Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” durante o dia por 

forma a tornarem-se mais visíveis para os utentes das vias de comunicação. Esta medida contribuirá 

para reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes, sobretudo nas Estradas Municipais 

EM1139, EM1167, EM1168 e EM1169 e na Estrada Nacional EN267, dada a reduzida largura da 

faixa de rodagem da maior parte destas vias. 

Com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais das obras, deverão 

ser criadas áreas de segurança com acessos interditos, limitando-se os locais das obras com 

bandeirolas e fitas coloridas, principalmente na fase de abertura das células de deposição de pasta e 

das escavações das fundações da unidade industrial para produção de pasta.  

11.3.2.11.2 - Fase de exploração 
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Na fase de exploração do projecto deverá ser dada especial atenção aos programas de observação e 

de monitorização, de forma a identificar atempadamente eventuais situações anómalas e activar os 

procedimentos de emergência. 

Merece particular atenção a monitorização das condições de estabilidade da barragem e dos aterros 

das portelas, assim como o cumprimento do plano de observação previsto. 

Salienta-se ainda a importância da realização do Plano de Emergência da Barragem e do 

correspondente Sistema de Aviso e Alerta. De forma a garantir a eficácia dos planos de emergência 

da barragem e das unidades operacionais que compõem o projecto, deverão ser verificados os 

procedimentos estabelecidos e realizados exercícios para verificar o estado de prontidão de todas as 

componentes do sistema. 

Embora intrínseco ao sistema de aviso e alerta da barragem, deverão ser assinalados localmente os 

pontos mais críticos do vale a jusante, através de sinalética apropriada, sobretudo junto às pontes 

referidas anteriormente e nas passagens a vau ou proximidade das margens da ribeira de Oeiras e 

barranco das Lajes. 

11.3.2.11.3 - Fase de desactivação 

A fase de desactivação terminará quando estiver esgotada a capacidade da Barragem do Cerro do 

Lobo para deposição dos rejeitados da exploração mineira, em forma de pasta, o que deverá 

coincidir com a fase de esgotamento dos minérios na mina. As operações de “selagem” final das 

células de deposição da pasta devem garantir a recuperação da área através de cobertura vegetal 

adequada, permitindo a reconversão da área para outros usos. É de salientar, contudo, que, com a 

implementação do projecto da pasta, a desactivação da barragem terá início mais cedo e será feita 

de modo gradual pois está previsto o encerramento de cada uma das células da pasta após o 

respectivo enchimento. 

Assume particular importância nesta fase a continuação das acções de monitorização com vista a 

verificar os valores dos parâmetros ambientais dentro dos valores aceitáveis, explicitados nos 

programas de monitorização, com destaque para as águas subterrâneas. 

Para compensar as populações pelo encerramento da mina, deverá ser avaliada a possibilidade de 

utilização das instalações pelas comunidades dos concelhos envolventes, promovendo-se a 

reconversão do espaço da mina em espaço museológico de interpretação e conhecimento da 

actividade mineira que marcou o desenvolvimento da região do Baixo Alentejo. 

Os espaços das escombreiras e outros espaços do Complexo deverão ser convertidos com base no 

definido no Plano de Fecho da Mina. 
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11.3.2.12 -  Património arqueológico, arquitectónico e etnológico 

Tendo em consideração o potencial arqueológico evidenciado na Situação de Referência, e como 

medida geral de minimização de eventuais impactes negativos, recomenda-se a execução de 

acompanhamento por arqueólogo de todos os trabalhos que impliquem revolvimento e escavação do 

solo até ao substrato geológico, na linha das orientações do instituto de tutela do património 

arqueológico. 

As medidas de minimização seguidamente propostas são de carácter específico e reportam-se às 

ocorrências identificadas na Situação de Referência: 

a) na ocorrência 1 deve fazer-se o registo documental (descritivo, gráfico, fotográfico e 

topográfico) das estruturas rurais que ainda se conservam emersas; 

b) ainda na área da ocorrência 1 devem executar-se sondagens manuais, numa área total de 

pelo menos 20 m2, de caracterização do sítio arqueológico subjacente ao agregado rural. 

As sondagens devem localizar-se preferencialmente em zonas não afectadas pelas lavras 

do povoamento florestal; 

c) as ocorrências n.ºs 1, 2, 3 e 37, localizadas na área envolvente da Barragem de Rejeitados, 

devem ser cartografadas e a SOMINCOR deve garantir a salvaguarda desses sítios contra 

intervenções que impliquem a ocupação, revolvimento ou escavação do solo nas áreas de 

interesse arqueológico; 

d) não se propõem medidas de minimização no caso das ocorrências situadas na zona 

envolvente dos Projectos agora avaliados. 

No Quadro 11.1 identificam-se as medidas específicas de minimização respeitantes às ocorrências 

patrimoniais apresentadas na Situação de Referência.  

No Anexo 10 definem-se as medidas gerais de minimização de impactes específicos deste 

Descritor, embora se reconheça que nem todas são aplicáveis ao projecto vertente. 
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QUADRO 11.1 

Síntese das medidas de minimização no descritor Património 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
LAP: Escolha de localização alternativa para componente(s) de projecto; 
ALP: ajustamento local da posição de componente(s) de projecto;  
PCM: Planta de Condicionantes da Mina; 
Pro: prospecção arqueológica (a) ou geológica (g);  
Aco: acompanhamento da obra por arqueólogo; 
ESA: escavações e sondagens arqueológicas manuais (ma) ou sondagens 
mecânicas (mc); 
Con: conservação in situ;  
Reg: registo documental;  
Sin: sinalização em obra;  
NM: não se propõem medidas de minimização. 

ESA 

Nº TIPOLOGIA 
VAL. 
PAT. 

AI ZE 
LAP 
ALP 

PCM Pro Aco 
ma mc 

Con Reg Sin NM 

1 Alcaria, A-do-Pires 4             

2 Alcaria, Cerro da Mina 5             

3 Alcaria, Monte Branco 3             

4 Habitat, Cerro do Curral Branco Ind             

5 Fortificação, MalhãoLargo 5             

6 Villa, Convento / Mosteiro 4             

7 Fortificação, Castelo da Graça 5             

8 Igreja, Nossa Senhora da Graça de Padrões 5             

9 Necrópole, Monte Novo 5             

10 Habitat, Três Aferidos 3             

11 Habitat, Monte d’el Rei 3             

12 Alçaria, Semblana 4             

13 Vestígios diversos, Cerro da Forca Ind             

14 Indeterminado, Neves 3             

15 Csal Rústico, Neves da Graça 3             

16 Fortificação, Castelo dos Mestres 5             

17 Barragem, Moinho do Quebrado Ind             

18 Vestígios diversos, Cruzamento de Neves Corvo 3             

19 Vestígios diversos, Mestres 2 Ind             

20 Alcaria, Alcaria de Beja Ind             

21 Vestígios diversos, Alçaria de Beja 2 Ind             

22 Vestígios diversos, A-do-Corvo Ind             

23 Vestígios diversos, Corvo 4 Ind             

24 Vestígios diversos, Corvo 5 Ind             

25 Alcaria, Corvo 3 Ind             

26 Povoado, Cerro do Paiol Ind             

27 Povoado, Corvo 1 5             

28 Necrópole, Neves 1 / Poço da Mina 5             

29 Fortificação, Castelinho dos Mouros 5             

30 Necrópole, Neves 4 5             

31 Vestígios diversos, Neves 5 Ind             

32 Povoado, Neves 2 5             

33 Povoado, Corvo 2 4             

34 Villa, Villa Romana de Neves 4             

35 Povoado, Neves 3 Ind             

36 Indeterminado, Monte Trigo 2?             

37 Habitat, Boavista 4             

AI – Área de Intervenção 

ZE – Zona Envolvente da Área de Intervenção 
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QUADRO 11.2 

Medidas cautelares a implementar na fase de construção 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

Caso seja necessário proceder à abertura de 
novos acessos ou ao melhoramento dos 
acessos existentes, as obras deverão ser feitas 
de modo a reduzir ao máximo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso 

Evitar a proliferação de zonas sujeitas à actividade 
erosiva e a derrames de óleos e combustíveis em 
zonas não previstas 

Geologia, Hidrogeologia, Solos e 
Ocupação de solos, Qualidade das 

águas superficiais  
Média a elevada Proponente 

Acessos 

Recuperar os caminhos afectados pela 
passagem da maquinaria e veículos e de áreas 
afectas às construções provisórias e parques 
de materiais e remover todas as construções 
provisórias após conclusão das obras 

Regenerar os solos e a vegetação 
Solos e Ocupação de solos, 

Paisagem, Ecologia, Gestão de 
resíduos 

Média a elevada Proponente 

Instalar os estaleiros na proximidade da área 
de intervenção e reduzir a circulação de 
veículos no interior da zona industrial do 
Complexo Mineiro 

Minimizar a perturbação da população residente e 
a afectação dos solos / minimizar o risco de 
acidentes 

Sócio-economia, Paisagem, 
Ocupação do solo 

Média a elevada Proponente 

Vedar ou delimitar a área do estaleiro com 
marcas visíveis (bandeirolas ou fita colorida) 

Minimizar o risco de acidentes Sócio-economia, Paisagem Média a elevada Proponente 

Respeitar as medidas minimizadoras 
genéricas relativas ao manuseamento de óleos 
e lubrificantes 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Solos, Hidrogeologia e Qualidade 
das águas superficiais, Gestão de 

resíduos 
Elevada Proponente 

Estaleiros 

Instalar uma unidade de lavagem de rodados à 
saída do estaleiro e sinalizar correctamente e 
efectuar uma boa sinalização 

Evitar a sujidade das vias de acesso à obra, 
garantir a sua limpeza e assegurar as melhores 
condições de circulação e segurança durante as 
obras 

Qualidade do Ar, Sócio-economia Média a elevada Proponente 
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QUADRO 11.2 

Medidas cautelares a implementar na fase de construção (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

Respeitar as medidas de gestão ambiental 
correntemente praticadas na SOMINCOR 

Efectuar uma política activa de prevenção de 
acidentes nas actividades de construção 

Geologia e Hidrogeologia, Solos e 
Ocupação de solos, Hidrologia e 
Qualidade das águas superficiais, 

Qualidade do ar, Paisagem, Ecologia, 
Sócio-economia 

Média a elevada Proponente 

Gestão ambiental da 
obra 

Realizar o acompanhamento ambiental da 
obra, pelo  

Garantir a implementação das medidas aplicáveis 

Geologia e Hidrogeologia, Solos e 
ocupação de solos, Hidrologia e 

Qualidade das águas superficiais, 
Qualidade do ar, Paisagem, Ecologia, 

Sócio-economia 

Média a elevada 

Proponente 
(Departamento de 

Ambiente da 
SOMINCOR) 

Sensibilização dos 
trabalhadores afectos 
à obra 

Sensibilizar os trabalhadores e encarregados 
afectos à obra para a adopção de 
procedimentos correctos de higiene e de 
cumprimento de normas de segurança, bem 
como de procedimentos ambientalmente 
adequados 

Evitar a ocorrência de acidentes quer ambientais, 
quer pessoais 

Hidrogeologia, Solos, Hidrologia e 
Qualidade das águas superficiais, 

Sócio-economia, Gestão de resíduos 
Elevada Proponente 
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QUADRO 11.3 

Medidas minimizadoras genéricas a implementar na fase de construção 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

Acessos 

Recuperação dos caminhos afectados pela 
passagem da maquinaria e veículos e da área 
afecta às eventuais construções provisórias 
necessárias durante a realização da obra 

Regeneração dos solos e da vegetação 
Solos, Ocupação de solos, Paisagem, 

Ecologia, Gestão de resíduos 
Média a elevada Proponente 

Interdição do acesso de terceiros às zonas de 
estaleiro e às frentes de obra para redução do 
risco de acidentes 

Redução do risco de acidentes Sócio-economia Média a elevada Proponente 

Sinalização correcta dos locais de obra, com 
indicação de redução de velocidade e 
proibição de sinais sonoros 

Redução do risco de acidentes Sócio-economia Média a elevada Proponente 

Redução das intervenções no solo ao mínimo 
indispensável para a execução dos trabalhos, 
repondo-se cada zona de intervenção logo que 
as obras tenham terminado 

Minimização da afectação do solo e de habitats 
Ocupação dos solos, Paisagem, 

Ecologia 
Média a elevada Proponente 

Estaleiros e frentes de 
obra 

Concentração no espaço e no tempo dos 
trabalhos, evitando a sua expansão a locais 
próximos 

Minimização da afectação do solo e de habitats 
Ocupação dos solos, Paisagem, 

Ecologia 
Média a elevada Proponente 

Remoção e encaminhamento adequados dos 
resíduos sólidos e efluentes produzidos no 
local da obra, devendo evitar-se o depósito no 
local, mesmo que temporário, de restos de 
materiais de construção e de embalagens, 
entre outros desperdícios produzidos durante 
a obra 

Evitar a contaminação de solos e recursos hídricos 
Solos, Hidrogeologia, Qualidade das 

águas superficiais, Gestão de 
resíduos, Paisagem 

Elevada Proponente 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 

Recolha das águas residuais produzidas nos 
locais das obras e condução das mesmas a um 
dos sistemas de tratamento existentes no 
Complexo ou directamente para a Barragem 
de Rejeitados 

Evitar a contaminação de solos e recursos hídricos 
Solos, Hidrogeologia, Qualidade das 

águas superficiais, Gestão de 
resíduos 

Elevada Proponente 
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QUADRO 11.3 

Medidas minimizadoras genéricas a implementar na fase de construção (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 
(cont.) 

Manuseamento de óleos durante a fase de 
construção e das operações de manutenção da 
maquinaria com os necessários cuidados, de 
acordo com as normas previstas na legislação 
em vigor (Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de 
Julho, artigo 27º e Anexo II da Portaria nº 
240/92, de 5 de Novembro e Portaria nº 
612/2005, de 27 de Julho). Recomenda-se que 
essas operações decorram nas áreas existentes 
no Complexo e preparadas para esse tipo de 
operações 

Evitar a contaminação de solos e recursos hídricos 
Solos, Hidrogeologia, Qualidade das 

águas superficiais, Gestão de 
resíduos 

Elevada Proponente 

Viaturas / 
equipamentos afectos 
às actividades de 
construção 

Manutenção periódica das máquinas e 
veículos afectos à obra em condições 
adequadas de funcionamento, que pode ser 
realizada nas oficinas do Complexo no caso 
de os equipamentos serem propriedade da 
SOMINCOR, ou em oficina licenciada, nos 
restantes casos, minimizando as emissões 
gasosas para a atmosfera e os riscos de 
contaminação de solos e águas pela perda de 
óleos e outros hidrocarbonetos 

Evitar a contaminação de solos e recursos hídricos 
/ minimizar a emissão de poluentes para a 
atmosfera 

Solos, Hidrogeologia, Qualidade das 
águas superficiais, Gestão de 

resíduos, Qualidade do ar 
Elevada Proponente 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

NA 
A revisão do PDM do concelho de 
Almodôvar deverá contemplar a área afecta à 
Barragem de Rejeitados 

Classificar toda a área ocupada pela SOMINCOR 
como “espaço para a indústria extractiva” de modo 
a evitar situações de conflito 

Ordenamento Elevada 
Câmara Municipal 

Almodôvar 
Imediata 

Efectuar o registo documental (descritivo, 
gráfico, fotográfico e topográfico) das 
estruturas rurais que ainda se conservam 
emersas 

Documentar os elementos patrimoniais para 
memória futura 

Património Elevada Proponente 
Antes do início 
da Construção 

Ocorrência de interes-
se patrimonial 1 

Executar sondagens manuais, numa área total 
de pelo menos 20 m2, de caracterização do 
sítio arqueológico subjacente ao agregado 
rural. As sondagens devem localizar-se 
preferencialmente em zonas não afectadas 
pelas lavras do povoamento florestal 

Identificar e salvaguardar eventuais valores 
patrimoniais ocorrentes na área de estudo 

Património Elevada Proponente 
Antes do início 
da Construção 

Estabelecer, antes do início dos trabalhos, que 
os caminhos preferenciais de circulação, se 
localizem a cotas superiores aos níveis de 
cheia ocorridos no local e que, na medida do 
possível, estejam afastados das principais 
linhas de água, para além de assegurar as 
condições mínimas de segurança ao tráfego 

Evitar a contaminação dos recursos hídricos / mi-
nimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes 

Qualidade das águas superficiais, 
Ecologia, Sócio-economia, 

Hidrogeologia 
Média a elevada Proponente Construção 

Indicar a redução de velocidade no 
atravessamento das localidades (Monte dos 
Mestres, Neves da Graça, Senhora da Graça 
de Padrões, Semblana e na estrada M1168 
que atravessa a ligação entre as instalações da 
Mina e a Barragem do Cerro do Lobo) 

Minimizar a probabilidade de ocorrência de 
acidentes 

Sócio-economia Média a elevada Proponente Construção 

Acessos 

Os veículos afectos às obras deverão circular 
com os faróis ligados “em médios” durante o 
dia 

Minimizar a probabilidade de ocorrência de 
acidentes, sobretudo nas estradas M1139, M1167, 
M1168, M1169 e EN 67, dada a reduzida largura 
da faixa de rodagem da maior parte destas vias 

Sócio-economia Média Proponente Construção 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Acessos (cont.) 

Utilizar os caminhos já existentes de acesso 
para circulação de equipamento e viaturas 
afectas à obra, marcar os percursos 
autorizados e proibir a circulação fora desta 
áreas 

Evitar a proliferação de zonas sujeitas a derrames 
de óleos e combustíveis 

Geologia, Solos, Qualidade das águas 
superficiais, Hidrogeologia 

Média a elevada Proponente Construção 

Aspergir com água as superfícies não 
pavimentadas 

Diminuir o levantamento e a propagação de 
poeiras 

Sócio-economia, Paisagem, 
Qualidade das águas superficiais, 

Qualidade do ar 
Média Proponente Construção 

À entrada dos locais de estacionamento e à 
saída dos locais de manutenção, garantir que 
as viaturas passem obrigatoriamente por 
tanques lava-rodas 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos / garantir a limpeza das vias afectadas 
pelas obras 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Sócio-economia 

Média a elevada Proponente Construção 

Criar áreas de segurança com acessos 
interditos, limitando-se os locais das obras 
com bandeirolas e fitas coloridas 

Minimizar a probabilidade de ocorrência de 
acidentes, pela aproximação de pessoas aos locais 
das obras 

Sócio-economia Média a elevada Proponente Construção 

Recuperar os caminhos afectados pela 
passagem de maquinaria e veículos e de áreas 
afectas às construções provisórias e parques 
de materiais, assim como proceder à 
descompactação dos solos 

Regenerar os solos e a vegetação / reduzir a área 
impermeabilizada 

Geologia e Geomorfologia, 
Hidrogeologia, Solos, Ocupação de 

solos, Ecologia, Paisagem 
Média a elevada Proponente Construção 

Concentrar os trabalhos, o mais possível no 
tempo e no espaço, utilizando maquinaria em 
condições adequadas de manutenção e 
conservação 

Reduzir a afectação de biótopos e minimizar a 
perturbação da fauna e os incómodos causados à 
população residente 

Ecologia, Paisagem, Sócio-econo-
mia, Ocupação dos solos, Ambiente 

sonoro, Qualidade do Ar 
Média a elevada Proponente Construção 

Estaleiros 

Garantir adequadas condições de protecção do 
armazenamento de produtos químicos, 
compatíveis com as características dos 
produtos e os seus riscos ambientais 

Diminuir os riscos de acidentes com produtos 
químicos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia 

Elevada Proponente Construção 
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ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

 
Armazenar em condições adequadas os 
resíduos cujos quantitativos não justificam a 
sua condução imediata a destino final 
apropriado ou que aguardam transporte para 
esse efeito 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia, 

Gestão de resíduos 
Elevada Proponente Construção 

QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Definir, antes do início dos trabalhos, as 
zonas que ficarão adstritas ao estacionamento 
das máquinas e viaturas afectas à obra, bem 
como às instalações destinadas à sua 
manutenção 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Hidrogeologia, Ecologia 

Média a elevada Proponente Construção 

Estaleiros (cont.) Remoção e encaminhamento adequados dos 
resíduos sólidos e efluentes produzidos no 
estaleiro, devendo evitar-se o depósito, 
mesmo que temporário, de restos de materiais 
de construção e de embalagens, entre outros 
desperdícios produzidos durante a obra 

Evitar contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

Solos, Ocupação de solos, Gestão de 
resíduos, Ecologia, Paisagem, 

Qualidade das águas superficiais 
Elevada Proponente Construção 

Efectuar a drenagem das águas residuais em 
adequadas condições face aos quantitativos 
previsíveis, às condições topográficas e geo-
hidrológicas locais e ao destino previsto 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia., 

Gestão de resíduos 
Elevada Proponente Construção 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 

Providenciar a recolha das águas residuais e 
proceder à sua condução para a Barragem de 
Rejeitados 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia, 

Gestão de resíduos 
Elevada Proponente Construção 
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ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Aplicar os procedimentos estabelecidos na 
SOMINCOR para actuação e 
responsabilidades específicas em caso de 
derrame acidental dos produtos com maiores 
riscos de poluição dos meios hídricos 
(nomeadamente produtos descofrantes, óleos 
e lubrificantes). 

Diminuir os riscos de acidentes com produtos 
químicos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia, 

Gestão de resíduos 
Média a elevada Proponente Construção 

Promover a redução da produção de resíduos, 
por escolha criteriosa de métodos de trabalho 
e/ou adopção de procedimentos de 
reutilização 

Diminuir o risco de poluição por resíduos sólidos 
Qualidade das águas superficiais, 

Solos, Gestão de resíduos, 
Hidrogeologia 

Média a elevada Proponente Construção 

 

Estabelecer procedimentos específicos para 
contenção e destino de resíduos com elevado 
risco de poluição dos meios hídricos 

Evitar a contaminação dos recursos hídricos 
Qualidade das águas superficiais, 

Hidrogeologia, Gestão de resíduos 
Elevada Proponente Construção 

QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Continuar a assegurar a recolha separativa dos 
óleos usados e o seu encaminhamento para 
instalações devidamente licenciadas para a 
reutilização desses resíduos 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos e Ecologia, Hidrogeologia, 

Gestão de resíduos 
Elevada Proponente Construção 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 
(cont.) Continuação da implementação das medidas 

de minimização actualmente existentes, e 
destinadas principalmente a evitar impactes 
sobre a contaminação do meio hídrico 

Evitar a contaminação dos recursos hídricos 
Paisagem, Qualidade das águas 

superficiais, Hidrogeologia 
Elevada Proponente Construção 

Actividades de desma-
tação 

Salvaguardar todas as espécies arbustivas que 
não perturbem a execução da obra e que se 
situem fora da área intervenção, 
nomeadamente todas as espécies que se 
localizem na envolvente da área de trabalho 

Preservar espécies da flora local Paisagem, Ecologia Elevada Proponente Construção 
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ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

No transporte de terras em viaturas de caixa 
aberta, acondicionar a carga de forma a evitar 
derrames no percurso e cobrir a caixa com 
oleados 

Diminuir a propagação de poeiras 
Qualidade das águas superficiais, 
Sócio-economia, Qualidade do ar 

Média Proponente Construção Escavações / 
movimentações de 
terras 

Efectuar a movimentação de terras tão 
afastada quanto possível das linhas de água 

Evitar a contaminação dos recursos hídricos 
Qualidade das águas superficiais, 

Ecologia 
Média a elevada Proponente Construção 

Assegurar que os veículos pesados e 
maquinaria afectos à obra apresentam 
características adequadas às funções que vão 
desempenhar e em bom estado de 
conservação e manutenção 

Reduzir a emissão de poluentes e de ruído 
Qualidade do ar, Ambiente sonoro, 

Sócio-economia 
Média a elevada Proponente Construção 

Realizar o tráfego de viaturas pesadas de 
transporte de materiais ou novos 
equipamentos em trajectos que evitem ao 
máximo o incómodo para as populações 

Diminuição da perturbação da população causada 
pelo incremento significativo no actual quadro 
acústico de referência 

Ambiente sonoro, Sócio-economia Média Proponente Construção 

Viaturas / 
equipamentos afectos 
às actividades de 
construção 

Caso o trajecto das viaturas pesadas no centro 
das localidades, seja inevitável, deverá ser o 
mais curto possível e efectuado a velocidade 
reduzida ao máximo 

Evitar o incómodo da população local Ambiente sonoro, Sócio-economia Média Proponente Construção 

QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Acompanhamento ar-
queológico na 
envolvente da OIP 2 

Cartografar as ocorrências 1, 2, 3 e 37 e 
garantir a sua salvaguarda 

Impedir a ocupação, revolvimento ou escavação 
do solo nas áreas de interesse arqueológico antes 
da sua prospecção 

Património Média a elevada Proponente Construção 

Acompanhamento ar-
queológico das frentes 
de obra 

Efectuar o acompanhamento arqueológico das 
acções de revolvimento e escavação do solo 
até ao estrato geológico 

Garantir a salvaguarda dos sítios com interesse 
arqueológico 

Património Média a elevada Proponente Construção 
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ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Divulgar às populações os benefícios e os 
potenciais riscos da exploração do Projecto 

Esclarecer a população local sobre o Projecto / 
minimizar a possibilidade de ocorrência de 
acidentes 

Sócio-economia Média a elevada Proponente Construção 
Interacção com a 
população Proibir a utilização de sinais sonoros nas 

imediações das povoações e das habitações 
isoladas identificadas. 

Diminuição da perturbação da população causada 
pelo incremento no actual quadro acústico de 
referência 

Ambiente sonoro, Sócio-economia Média a elevada Proponente Construção 

Manusear os óleos usados de acordo com as 
normas previstas na legislação em vigor 
(Decreto-Lei nº 88/91, de 23 de Fevereiro, 
Portaria nº 240/92, de 25 de Março e Portaria 
nº 1 028/92, de 5 de Novembro) 

Limitar eventuais derrames susceptíveis de 
provocar a contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

Solos, Qualidade das águas 
superficiais, Ecologia, 

Hidrogeologia, Gestão de resíduos 
Elevada Proponente 

Construção e 
Exploração 

Armazenar os óleos usados em recipientes 
adequados e estanques, sendo posteriormente 
enviados a destino final apropriado 

Evitar possíveis acidentes com produtos químicos 
e diminuir os seus efeitos em caso de ocorrência 

Solos, Qualidade das águas 
superficiais, Ecologia, 

Hidrogeologia, Gestão de resíduos 
Elevada Proponente 

Construção e 
Exploração 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 

Efectuar as mudanças de óleos e lubrificantes 
em estaleiro apropriado, munido de áreas 
impermeabilizadas e dotados de recipientes de 
recolha estanques, sendo os resíduos daí 
resultantes conduzidos a destino final 
adequado 

Evitar a contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

Hidrogeologia, Solos, Qualidade das 
aguas superficiais, Gestão de 

resíduos 
Elevada Proponente 

Construção e 
Exploração 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Impedir o lançamento de qualquer resíduo ou 
material sobrante nas linhas de água 

Evitar a contaminação das linhas de água 
Hidrogeologia, Qualidade das águas 

superficiais 
Elevada Proponente 

Construção e 
Exploração 

Evitar a deposição, mesmo provisória, dos 
materiais excedentes provenientes do 
saneamento superficial das formações para a 
fundação dos aterros, perto de linhas de água, 
devendo privilegiar uma solução local ou ser 
conduzidos a vazadouros licenciados 

Evitar a contaminação das linhas de água 
Geologia, Qualidade das águas 
superficiais, Gestão de resíduos 

Elevada Proponente 
Construção e 
Exploração Gestão de efluentes e 

resíduos sólidos 
(cont.) 

Em caso de derrame acidental de óleos, 
combustíveis ou outras substâncias, remover 
imediatamente a camada de solo afectada e 
promovido o seu encaminhamento para 
destino final adequado 

Evitar situações de lixiviação de poluentes e a 
progressão no meio hídrico 

Solos, Qualidade das águas 
superficiais, Ecologia, Hidrogeologia 

Elevada Proponente 
Construção e 
Exploração 

Viaturas / 
equipamentos afectos 
às actividades de 
construção 

Efectuar as revisões e as mudanças de óleos e 
lubrificantes da maquinaria em local 
apropriado 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos, e a degradação da paisagem 

Paisagem, Solos, Qualidade das 
águas superficiais, Hidrogeologia, 

Gestão de resíduos 
Elevada Proponente 

Construção e 
exploração 

Sensibilização dos tra-
balhadores 

Obrigar os trabalhadores expostos a níveis de 
intensidade sonora elevada a utilizar 
protecções específicas para o efeito 

Evitar/reduzir a incomodidade causada pelos 
trabalhos 

Ambiente sonoro, Sócio-economia Elevada Proponente 
Construção e 
Exploração 

Promover a actualização do Plano de 
Emergência e Alerta com carácter periódico, 
ou sempre que se alterem aspectos essenciais 
do processo produtivo ou das condições de 
laboração do Complexo Mineiro 

Reduzir o risco de rotura da Barragem ou de 
alguma das suas portelas 

Geologia, Solos, Ocupação do solo, 
Recursos hídricos, Gestão de 

Resíduos, Ecologia, Paisagem, 
Sócio-economia, Património 

Elevada Proponente Exploração 

Gestão ambiental Reavaliar o sistema de medição de caudais no 
ciclo de utilização da água, reforçando, se 
necessário, o sistema existente, para 
incorporar novos locais de medição, no 
sentido de melhor avaliar as alterações 
resultantes da implementação dos projectos 
previstos 

Atenuar os riscos de poluição por gestão 
inadequada do ciclo de utilização da água 

Quantidade das águas superficiais Elevada Proponente Exploração 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Gestão ambiental 
(cont.) 

Realizar o Plano de Emergência da Barragem 
e do correspondente Sistema de Aviso e 
Alerta / Verificar os procedimentos 
estabelecidos e realizar exercícios 

Garantir a eficácia dos planos de emergência da 
barragem e das unidades operacionais que 
compõem o projecto / verificar o estado de 
prontidão de todas as componentes do sistema 

Sócio-economia Elevada Proponente Exploração 

Prosseguir a inspecção e monitorização 
sistemática do comportamento da Barragem 
quanto à segurança hidráulica e estrutural, 
bem como os programas de recolha de dados 
meteorológicos e de qualidade da água, dos 
efluentes e dos rejeitados, assegurando o 
tratamento e avaliação integrada dos 
resultados com periodicidade adequada 

Reduzir o risco de rotura da Barragem ou de 
alguma das suas portelas 

Geologia, Solos, Ocupação do solo, 
Recursos hídricos, Gestão de 

Resíduos, Ecologia, Paisagem, 
Sócio-economia, Património 

Elevada Proponente Exploração 

Prosseguir o actual controlo analítico da 
qualidade da água, do efluente descarregado e 
do recirculado da albufeira dos rejeitados, 
bem como o controlo existente das condições 
de funcionamento das estações de tratamento, 
além do controlo já efectuado das 
características qualitativas fundamentais do 
meio hídrico, a montante e a jusante da 
descarga 

Evitar a contaminação dos solos e recursos 
hídricos 

Qualidade das águas superficiais, 
Solos, Ecologia, Hidrogeologia 

Elevada Proponente Exploração 

Promover estudos e pesquisas visando a 
introdução de alterações processuais ou a 
utilização de novos reagentes que tenham 
menores necessidades de água 

Atenuar os riscos de poluição por gestão 
inadequada do ciclo de utilização da água 

Qualidade e Quantidade das águas 
superficiais, Hidrologia 

Média a elevada Proponente Exploração 

Monitorização 

Manter o actual procedimento de efectuar 
uma avaliação regular dos resultados obtidos, 
a qual deverá ser mais frequente durante o 
primeiro ano de implementação dos projectos, 
com elaboração de um relatório detalhado no 
final desse período contendo uma análise 
integrada dos vários parâmetros relevantes 

Atenuar os riscos de poluição por gestão 
inadequada do ciclo de utilização da água 

Hidrologia, Qualidade das águas 
superficiais 

Média a elevada Proponente Exploração 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Dar especial atenção aos programas de 
observação e de monitorização 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas e activar os procedimentos de 
emergência 

Sócio-economia Elevada Proponente Exploração 

Dar especial atenção à monitorização das 
condições de estabilidade da barragem e dos 
aterros das portelas e cumprir o plano de 
observação previsto 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas e activar os procedimentos de 
emergência 

Sócio-economia Elevada Proponente Exploração Monitorização (cont.) 

Garantir a qualidade química das águas da 
ribeira de Oeiras onde descarga o efluente da 
ETAM, através da monitorização de 
parâmetros físico-químicos e biológicos 

Preservar os biótopos utilizados pela ictiofauna 
Ecologia, Qualidade das águas 

superficiais 
Média a elevada Proponente Exploração 

Observar e controlar os equipamentos 
relacionados com a segurança hidráulica e 
estrutural da barragem e das fundações 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas 

Geologia Elevada Proponente Exploração 

Efectuar a limpeza regular e a verificação do 
estado de funcionamento das diversas 
estruturas de drenagem, bem como dos 
equipamentos de bombagem 

Evitar a obstrução das estruturas de drenagem e 
facilitar o escoamento da água em excesso 

Geologia, Qualidade das águas 
superficiais 

Média a elevada Proponente Exploração 

Realizar a observação visual sistemática do 
percurso das condutas de rejeitados e o 
controlo dos respectivos volumes de 
percolação à entrada e à saída das mesmas 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas 

Geologia, Paisagem Média a elevada Proponente Exploração 

Monitorização da 
Barragem de 
Rejeitados 

Prosseguir com o programa do actual sistema 
de monitorização das águas subterrâneas 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas 

Geologia, Hidrogeologia Média a elevada Proponente Exploração 

Efectuar um plano de observação de eventuais 
assentamentos ao longo do tempo 

Evidenciar algum comportamento anómalo, 
indicador da ocorrência de movimentos em 
profundidade 

Geologia Média a elevada Proponente Exploração 
Monitorização do 
aterro de pasta 

Cobrir adequadamente a pasta, de modo a 
promover a exclusão da água e/ou oxigénio 

Evitar a oxidação da pasta Geologia Média a elevada Proponente Exploração 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Auditoria 

Assegurar a realização de auditorias regulares 
em matéria de desempenho ambiental e 
manter a assessoria regular especializada por 
empresas consultoras qualificadas 

Reduzir o risco de rotura da Barragem ou de 
alguma das suas portelas 

Geologia, Solos, Ocupação do solo, 
Recursos hídricos, Gestão de 

Resíduos, Ecologia, Paisagem, 
Sócio-economia, Património 

Elevada Proponente Exploração 

Garantir o prosseguimento da formação do 
pessoal em matérias relevantes para a 
segurança das instalações 

Reduzir o risco de rotura da Barragem ou de 
alguma das suas portelas 

Sócio-economia Média a elevada Proponente Exploração 

Sensibilização dos tra-
balhadores 

Desenvolver acções de sensibilização e 
formação dos trabalhadores para as questões 
de salvaguarda dos recursos naturais e de 
protecção ambiental que se prendem 
directamente com as actividades produtivas 
do Complexo Mineiro 

Atenuar os riscos de poluição por gestão 
inadequada do ciclo de utilização da água 

Sócio-economia, Hidrologia e 
Qualidade das águas superficiais 

Média a elevada Proponente Exploração 

Assinalar localmente os pontos mais críticos 
do vale a jusante, através de sinalética 
apropriada, sobretudo junto às pontes 
referidas anteriormente e nas passagens a vau 
ou proximidade das margens da ribeira de 
Oeiras e barranco das Lajes 

Minimizar a possibilidade da ocorrência de 
acidentes 

Sócio-economia Média a elevada Proponente Exploração 

Interacção com a 
população 

Garantir medidas de insonorização ao nível 
quer dos equipamentos, quer das próprias 
naves industriais em consonância com os 
resultados do programa de monitorização 
proposto 

Diminuição da perturbação dos trabalhadores do 
Complexo Mineiro e da população causada pelo 
incremento significativo no actual quadro acústico 
de referência 

Ambiente sonoro, Sócio-economia Média a elevada Proponente Exploração 

Encerramento das 
células de pasta 

As operações de “selagem” final das células 
de deposição da pasta devem garantir a 
recuperação da área através de cobertura 
vegetal adequada 

Permitir a reconversão da área para outros usos 
Sócio-economia, Paisagem, 
Ecologia, Ocupação do solo 

Média a elevada Proponente Desactivação 

Requalificação 
paisagística 

Reconverter os espaços das escombreiras e 
outros espaços do Complexo através da 
execução do plano de recuperação ambiental 
e paisagística existente 

Repor as condições naturais existentes antes do 
projecto 

Sócio-economia, Paisagem, Ecologia Média a elevada Proponente Desactivação 
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QUADRO 11.4 

Medidas minimizadoras específicas (cont.) 

ACTIVIDADE / 
/ LOCALIZAÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS TEMÁTICAS EFICÁCIA 
RESPONSÁVEL 

PELA 
EXECUÇÃO 

FASE DE 
APLICAÇÃO 

Manter a monitorização regular dos 
parâmetros mais relevantes de qualidade da 
ribeira de Oeiras a jusante da actual descarga 
durante pelo menos dez anos após 
encerramento do Complexo Mineiro 

Detectar a necessidade de qualquer intervenção e 
possibilidade de reajustar o programa de controlo 

Qualidade das águas superficiais, 
Ecologia, Paisagem 

Elevada Proponente Desactivação 

Monitorização 
Prosseguir as acções de monitorização com 
vista a verificar os valores dos parâmetros 
ambientais dentro dos valores aceitáveis, 
explicitados nos programas de monitorização, 
com destaque para as águas subterrâneas 

Identificar atempadamente eventuais situações 
anómalas 

Sócio-economia, Hidrogeologia Elevada Proponente Desactivação 

Interacção com a 
população 

Avaliar a possibilidade de utilização das 
instalações pelas comunidades dos concelhos 
envolventes, promovendo-se a reconversão do 
espaço da mina em espaço museológico de 
interpretação e conhecimento da actividade 
mineira que marcou o desenvolvimento da 
região do Baixo Alentejo 

Compensar as populações pelo encerramento da 
mina 

Sócio-economia, Paisagem Média a elevada Proponente Desactivação 
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12 -  SÍNTESE DE IMPACTES 

A síntese dos impactes verificados nas fases de construção, exploração e desactivação dos projectos 

em análise, é apresentada nos pontos seguintes. 

São também apresentadas no final do presente capítulo as matrizes de impactes para as diferentes 

fases dos projectos analisados (Quadros 12.1, 12.2 e 12.3, respectivamente para as fase de 

construção, exploração e desactivação). 

12.1 -  PROJECTO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITADOS 

12.1.1 -  Fase de construção 

Relativamente ao clima não são esperados quaisquer impactes, apenas se poderá verificar um 

ligeiro aumento da temperatura do ar junto ao solo em resultado das movimentações de terras, que a 

ocorrer constituirá um impacte negativo, pouco significativo. 

Para o descritor geologia e geomorfologia os principais impactes susceptíveis de se terem 

verificado resultam das acções relacionadas com a execução do aterro de enrocamento e respectivas 

infra-estruturas, instalação de estaleiros, movimentação de viaturas e aumento da área inundada. 

Todas estas acções são susceptíveis de provocar impactes negativos. Em termos hidrogeológicos a 

influência é meramente local, devido às limitadas condições de propagação de potenciais poluentes 

e à baixa vulnerabilidade à poluição; contudo, perdas acidentais de óleos e combustíveis, aumentam 

o risco de contaminação dos aquíferos, podendo ter induzido a ocorrência de impactes negativos 

significativos. 

No que se refere à ocupação dos solos, os principais impactes prendem-se com a ampliação da 

barragem, que implicou pequenas afectações dos solos, constituindo por isso um impacte negativo. 

Os impactes susceptíveis de terem ocorrido ao nível do ordenamento do território e 

condicionantes ao uso do solo, são considerados negativos, insignificantes, de magnitude reduzida, 

locais e permanente, uma vez que o projecto se encontra dentro dos limites do complexo Mineiro de 

Neves–Corvo (zona industrial e Barragem de Rejeitados). 

Relativamente à hidrologia e gestão recursos hídricos superficiais apenas se terão verificado 

impactes no caso de procedimentos incorrectos na gestão das obras, estando relacionados com 

riscos de poluição química e microbiológica inerentes à produção de águas residuais e resíduos ou 

de contaminação por produtos de carácter persistente associados à utilização de viaturas e 

máquinas; poderão ainda ter ocorrido ou vir a ocorrer aumento da turvação e redução da 

transparência da água devido à movimentação de terras em obras na envolvente dos meios hídricos. 
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Terão sido todos negativos, de ocorrência provável, temporários, reversíveis imediatos, directos e 

minimizáveis, bem como de magnitude reduzida, pouco importantes e pouco significativos. 

Para o descritor qualidade do ar, os impactes dever-se-ão essencialmente ao tráfego de camiões e 

às emissões de poeiras devidas a escavações e movimentações de terras e são considerados 

negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida e de âmbito local. 

Relativamente ao ambiente sonoro os impactes susceptíveis de se terem verificado são 

considerados negativos, directos, prováveis, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e 

pouco significativos, pois não é expectável que o incremento no ruído causado pelos processos 

construtivos, seja substancialmente elevado e que conduza a um aumento do quadro acústico de 

referência, já condicionado pela exploração do complexo mineiro. 

Na gestão de resíduos, considera-se que os impactes negativos associados à produção de resíduos 

terão sido minimizados através da recolha e tratamento adequado dos mesmos.  

Para a flora e vegetação, os impactes resultantes terão sido negativos, pouco significativos, dada a 

presença de formações florísticas de baixo valor conservacionista, matos e povoamentos florestais 

(pinhais). 

Relativamente à fauna, especificamente a avifauna, os impactes negativos estão relacionados com o 

aumento de perturbação da fauna devido às actividades de construção. Estes impactes terão sido 

importantes, significativos e de magnitude moderada. Relativamente a outros grupos faunísticos, 

terão ocorrido impactes pouco importantes, pouco significativos e de magnitude reduzida, para a 

herpetofauna e impactes negativos importantes, significativos e de magnitude moderada para a 

ictiofauna. 

Os impactes negativos identificados na paisagem, são considerados reduzidos uma vez que a 

agressividade imposta no decorrer das actividades de construção é semelhante à que é actualmente 

verificada. 

No que concerne ao património arqueológico, arquitectónico e etnológico, as actividades de 

construção não terão originado impactes negativos, registando-se apenas uma situação de conflito, 

que apesar de constituir um impacte negativo foi considerado minimizável. 

12.1.2 -  Fase de exploração 

Relativamente à geologia, geomorfologia, os impactes estão relacionados com a estabilidade da 

estrutura, no entanto, as disposições regulamentares em vigor permitem uma eficaz segurança 

hidráulica e estrutural, considerando-se os impactes negativos pouco significativos. Para a 

hidrogeologia, os impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos são de reduzida magnitude 
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e pouco significativos se se atender a que o volume de percolação oriundo do corpo e fundações da 

Barragem de Rejeitados é muito pequeno e concentrado no sistema de poços e drenos instalados a 

jusante, posteriormente bombeados para a Barragem de Rejeitados.  

Para o descritor ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo, continuará a ocorrer 

um impacte negativo, enquanto os PDM dos concelhos de Castro Verde e Almodôvar, não 

preverem nas suas plantas de ordenamento, usos do solo para a área de estudo compatíveis com as 

necessidades de cariz industrial, que uma industria desta natureza necessita. Este impacte embora 

negativo, é insignificante e de magnitude reduzida, pois a fase de exploração da SOMINCOR e 

anterior à elaboração dos respectivos PDM dos concelhos abrangidos, partindo-se deste modo do 

princípio que uso do solo já estava condicionado a uma utilização específica. 

Não são previsíveis impactes para o descritor hidrologia e gestão de recursos hídricos 

superficiais, à excepção do que resulta de circunstâncias acidentais – designadamente a rotura da 

Barragem ou de alguma das suas portelas – com transbordo, para o exterior do aterro, do respectivo 

conteúdo; em virtude das medidas já adoptadas pela SOMINCOR, este impacte será improvável, 

temporário, de influência local, reversível e minimizável, embora, em caso de ocorrência, seja 

negativo, imediato e directo, de magnitude moderada a elevada, Na paisagem, manter-se-ão os 

impactes infringidos ao nível das variáveis estruturantes do território, permanecendo a situação 

actual de degradação na paisagem das componentes físicas e ecológicas. 

12.2 -  PROJECTO DE DEPOSIÇÃO EM PASTA 

12.2.1 -  Fase de construção 

Os efeitos sentidos no clima, durante a fase de construção são semelhantes aos referidos para a fase 

de construção do Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados. 

Relativamente à geologia e geormorfologia, os impactes resultam das acções relacionadas com a 

instalação do tanque de rejeitados e respectivas infra-estruturas complementares, tratando-se de 

impactes negativos de magnitude moderada e irreversíveis. 

Em termos da hidrogeologia as perdas acidentais de óleos e combustíveis inerentes à maquinaria e 

respectivos equipamentos em uso na obra conduzem à criação de impactes negativos pouco 

significativos, de magnitude moderada a reduzida, devido às limitadas condições de propagação de 

potenciais poluentes e à baixa vulnerabilidade à poluição. 

Relativamente à ocupação do solo, prevêem-se impactes positivos muito significativos e de 

magnitude elevada pois o projecto de deposição em pasta evita a afectação de novas áreas para a 

deposição sub-aquática dos rejeitados. 



 

458/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 

Os impactes previstos para os descritores ordenamento do território e condicionantes ao uso do 

solo, hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais, qualidade do ar, ambiente sonoro e 

gestão de resíduos são semelhantes aos observados na construção do alteamento da Barragem de 

Rejeitados. 

Para o descritor flora e vegetação, não se prevêem quaisquer impactes, uma vez que haverá 

reconversão de edificações já existentes. 

Para além da perturbação da fauna, resultante das actividades de construção, também poderá 

ocorrer morte de indivíduos por atropelamento, movimentações de terras e outras acções 

decorrentes do normal percurso da obra, que serão mais significativos nos taxa com menor 

mobilidade. 

Na paisagem, são de prever impactes negativos, porém, o facto do projecto preconizar 

remodelações em infra-estruturas existentes, faz com que permaneça o efeito de intrusão 

actualmente sentido. 

Relativamente ao património arqueológico, arquitectónico e etnológico, as acções não são 

considerados susceptíveis de gerar impactes negativos. 

12.2.2 -  Fase de exploração 

Não estão previstos quaisquer impactes no clima, apesar da substituição da superfície da água da 

barragem pela pasta de rejeitados possa contribuir para reduzir progressivamente a moderação da 

temperatura do ar. 

Os impactes negativos ao nível da geologia e geomorfologia, resultam de alterações 

geomorfológicas, considerando-se como significativos, certos e directos, admitindo-se, no caso de 

ocorrência de eventuais assentamentos que os impactes negativos sejam improváveis, indirectos e a 

sua significância dependa da área e duração do acontecimento. 

Em termos hidrogeológicos, os impactes negativos consideram-se diminutos e pouco improváveis, 

dado que volumes de infiltração previstos são reduzidos e com curto período de exposição da pasta 

às condições atmosféricas, sendo também reduzida a permeabilidade das formações que servem de 

suporte ao aquífero local. É igualmente de referir que são previstos impactes positivos significativos 

relacionados com a melhoria da qualidade da água das células de pasta face à qualidade da água da 

barragem. 

A operação da deposição em pasta irá traduzir-se em impactes positivos sobre o descritor ocupação 

dos solos, uma vez que aumenta a capacidade de armazenamento da barragem, evitando a 

necessidade de novos alteamentos e de construção de uma nova barragem. 
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Os impactes ao nível do ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo identificado 

para a fase de exploração da Barragem de Rejeitados mantêm-se para a exploração do presente 

projecto. 

Relativamente à hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais, à semelhança do projecto 

de alteamento da barragem, não são previsíveis impactes com excepção da eventual rotura da 

Barragem ou de alguma das suas portelas. Assim, este impacte será improvável, temporário, de 

influência local, reversível e minimizável, embora, em caso de ocorrência, seja negativo, imediato e 

directo, de magnitude elevada, muito importante e muito significativo. Pode ainda ocorrer, também 

em circunstâncias acidentais – em situações de precipitação muito intensa – o arrastamento, para o 

exterior do aterro, de águas de escorrência sobre células ainda não seladas, impacte com 

características semelhantes ao anteriormente descrito, embora sendo pouco significativo e pouco 

importante em caso de ocorrência. 

As emissões de poluentes atmosféricos para o exterior, e em particular de PM10, conduzem à 

existência de um impacte negativo sobre a qualidade do ar, embora pouco significativo e de 

magnitude reduzida. 

Relativamente ao ambiente sonoro, dada a distância observada entre os receptores localizados na 

envolvente dos pontos de medição 1, 2 e 3, e ainda pelas características associadas ao 

equipamentos, os impactes decorrentes da exploração deste projecto, serão considerados negativos, 

mas pouco significativos e de magnitude reduzida.  

Prevêem-se impactes positivos ao nível da gestão de resíduos, relacionados com a deposição sub- 

-aérea dos rejeitados, menos nociva para o ambiente do que a deposição sub-aquática, actualmente 

efectuada. 

São de prever pequenos impactes sobre a flora e vegetação local, decorrentes de acções 

relacionadas com a manutenção deste tipo de empreendimento e surgimento de espécies ditas 

”invasoras”, que implicarão seguramente alterações pontuais na composição florística. 

Não são esperados impactes significativos ao nível da perturbação da fauna por presença humana e 

os principais impactes negativos prendem-se com a ocorrência de acidentes, sendo por isso 

improváveis. 

Ao nível da paisagem são esperados os mesmos tipos de impactes detectados para o Projecto de 

Alteamento da Barragem de Rejeitados. 
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Relativamente ao património arqueológico, arquitectónico e etnográfico, poderão ocorrer 

impactes negativos relacionados com o ocultamento / inacessibilidade das estruturas rurais e do 

sítio arqueológico subjacente. 

12.3 -  PROJECTO DE ALTERAÇÃO DAS LAVARIAS 

12.3.1 -  Fase de construção 

Os efeitos sentidos no clima, durante a fase de construção das lavarias são semelhantes aos 

referidos para a fase de construção do Projecto de Alteamento da Barragem de Rejeitados e de 

deposição em pasta. 

Relativamente ao descritor geologia, geomorfologia e hidrogeologia, não se prevê a ocorrência de 

impactes, especificamente para a construção das Lavarias. 

À semelhança do projectos de alteamento da Barragem de Rejeitados e de deposição em pasta, os 

impactes ao nível do ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo susceptíveis 

ocorrer são considerados negativos, insignificantes, de magnitude reduzida, local e permanente, 

uma vez que o projecto das lavarias também se encontra dentro dos limites do complexo Mineiro de 

Neves––Corvo. 

Relativamente à hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais, apenas estão previstos 

impactes no caso de procedimentos incorrectos na gestão das obras, estando relacionados com 

riscos de contaminação dos recursos hídricos. 

Ao nível da qualidade do ar, ambiente sonoro e gestão de resíduos são de esperar os mesmos 

impactes referidos para os projectos anteriores 

Para a flora e vegetação, não se prevêem quaisquer impactes e relativamente à fauna, os impactes 

negativos estes serão decorrentes das actividades da obra, que poderão resultar na perturbação do 

habitat e perda de efectivos (por atropelamento, etc.). 

Na paisagem, prevêem-se impactes negativos, embora minimizados pelo efeito de intrusão 

actualmente sentido. 

Relativamente ao património arqueológico, arquitectónico e etnológico, as acções previstas não 

são consideradas susceptíveis de gerar impactes negativos. 

12.3.2 -  Fase de exploração 

Relativamente ao clima, o consumo de electricidade das lavarias contribuirá de forma indirecta para 

as emissões de gases com efeito de estufa (GES), constituindo um impacte insignificante. 
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Relativamente ao descritor geologia, geomorfologia e hidrogeologia, não se prevê a ocorrência de 

impacte no decurso desta fase. 

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo, manter-se-ão os 

impactes negativos decorrentes da afectação de solos não previstos nas plantas de ordenamento dos 

PDM dos concelhos de Castro Verde e Almodôvar para utilizações de cariz industrial. 

Relativamente à hidrologia e gestão de recursos hídricos superficiais, apenas se prevêem 

impactes para o projecto de ampliação da Lavaria do Zinco para 1 000 000 t/ano. Os impactes 

verificar- 

-se-ão na eventualidade de não ser possível gerir eficazmente o aumento de caudal de efluente 

industrial produzido (estimado grosso modo em cerca de 13%). Assim, é expectável um aumento da 

frequência de ocorrência de níveis excessivos dos parâmetros de qualidade problemáticos – sobretu-

do sulfatos e cloretos – o que poderá constituir um impacte negativo, de influência local, de 

ocorrência certa, de duração permanente, reversível, imediato, directo e minimizável, de magnitude 

reduzida a moderada, pouco importante consoante os parâmetros de qualidade e pouco significativo. 

Outro aspecto a considerar, que configura um impacte negativo sobre a hidrologia e gestão de 

recursos hídricos superficiais em caso de ocorrência, mas que não está especificamente 

relacionado com nenhum dos projectos, é o risco de rotura nas condutas de transporte dos rejeitados 

de e para a barragem respectiva; face às medidas já implementadas pela SOMINCOR, o impacte 

respectivo será improvável, temporário, de influência local, reversível, imediato, directo e 

minimizável, embora de magnitude moderada, importante e significativo se se verificar. 

A qualidade do ar, durante a fase de exploração da lavarias será afectada negativamente através da 

emissão de poluentes atmosféricos para o exterior, que conduzem à existência impactes negativos, 

embora pouco significativos e de magnitude reduzida. 

No ambiente sonoro, estão previstos impactes negativos e muito significativos, de magnitude 

elevada se os diferenciais entre o ruído ambiente e o ruído particular excederem os limites 

estabelecidos no RGR. 

Relativamente à gestão de resíduos, durante a operação das lavarias, poderão ocorrer impactes 

negativos, resultantes de acidentes ou mau funcionamento do sistema de transporte dos rejeitados, 

sendo por essa razão considerados pouco prováveis. 

São previstos pequenos impactes para a flora e vegetação e a nível da fauna, especificamente à 

ictiofauna, são de esperar impactes negativos significativos pela eventual degradação da qualidade 

da água causada pelo aumento do caudal de efluentes industriais. 
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Na paisagem são esperados os mesmos tipos de impactes detectados para os projectos anteriores. 

12.4 -  COMPLEXO MINEIRO DE NEVES–CORVO 

A fase de desactivação dos projectos em análise coincidirá com o encerramento da mina e a 

desactivação do complexo mineiro, de acordo com um plano de fecho pré-estabelecido. 

A recuperação paisagística prevista para a área de estudo poderá contribuir para a restituição de 

parte das condições do clima existentes antes da intervenção, o que se traduzirá num impacte 

positivo, porém pouco importante e pouco significativo. 

Durante esta fase estão previstos impactes positivos ao nível da ocupação do solo, dado que será 

reposta a ocupação anteriormente existente e haverá diminuição do risco de contaminação das 

linhas de água provocado por uma eventual rotura da barragem. 

A avaliação de impactes relativos ao ordenamento do território e condicionantes ao uso dos 

solos, está sempre dependente do futuro uso a estabelecer para a área de estudo, sendo que se 

poderá considerar como um impacte negativo, muito significativo e de magnitude elevada, qualquer 

uso que se pretenda dar e que possa condicionar os aspectos ambientais inerentes ao encerramento 

de uma unidade industrial desta natureza. 

O impacte sobre a hidrologia e os recursos hídricos superficiais será positivo, de magnitude 

moderada, importante, de âmbito local, de ocorrência certa, de duração permanente, de carácter 

reversível, imediato, directo e significativo. 

À semelhança dos impactes ocorrentes na fase de construção, a fase de desactivação conduzirá à 

ocorrência de impactes negativos sobre a qualidade do ar e do ambiente sonoro, que são 

considerados negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida e de âmbito local. No entanto, 

com a desactivação da mina, observar-se-á um impacte positivo, significativo e de magnitude 

elevada, pela redução das partículas em suspensão e da reposição de um quadro acústico ausente de 

fontes de cariz industrial, com relevância para os descritores qualidade do ar e ambiente sonoro, 

respectivamente. 

Na fase de desactivação, os impactes negativos sobre a gestão de resíduos serão equivalentes aos 

verificados na fase de construção e como tal, pouco significativos e minimizáveis. Verificar-se-ão 

igualmente impactes positivos relacionados com a cessação da produção e deposição de rejeitados. 

Relativamente à flora e vegetação, a revegetação da área actualmente ocupada pelo complexo 

mineiro constituirá um impacte positivo e para a fauna, verificar-se-ão impactes positivos 

relacionados com a recuperação paisagística da área actualmente ocupada pelo complexo e da 

diminuição da perturbação causada pela exploração da mina. 
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Uma vez que está preconizada a recuperação paisagística da zona, os impactes ao nível da 

paisagem serão positivos. 
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QUADRO 12.1 

Matriz de impactes – Fase de Construção 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
dos solos 

Afectação de classes de espaço não vocacionadas 
para fins industriais 

Negativo Reduzida Pouco importante Insignificante Local _ Permanente Reversível Imediato Directo 

Criação de emprego temporário Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Regional Provável Temporário Reversível Imediato Indirecto 

Incorporação de materiais e equipamentos 
nacionais  

Positivo Moderada Importante Significativo Regional Provável Temporário Reversível Imediato Indirecto 

Execução dos projectos 

Actividades de construção 

Sócio-economia 

Aumento da procura de alojamento e de 
estabelecimentos de restauração 

Positivo Moderada Importante Significativo Regional Provável Temporário Reversível Imediato Directo 

Qualidade do ar 
Emissão de poeiras e de poluentes para a 
atmosfera 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Ambiente sonoro 
Emissão de ruído eventualmente perceptível em 
Neves da Graça 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo 

Ecologia 
(herpetofauna) 

Perda de efectivos e de espaço biótico Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Irreversível Imediato _ 

Ecologia 
(ictiofauna) 

Degradação do habitat Negativo Moderada Importante Significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato _ 

Ecologia 
(avifauna) 

Perturbação Negativo Moderada Importante Significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato _ 

Execução dos projectos 

Actividades de construção; 

Movimentação de máquinas e veícu-
los 

Sócio-economia Aumento do tráfego Negativo   Pouco importante Pouco significativo Local           

Execução dos projectos 

Desmatação e decapagem da área não 
pavimentada 

Hidrologia 
Assoreamento dos orgãos de drenagem (sarjetas e 
colectores) 

Negativo Reduzida Pouco importante Insignificante Local Improvável Temporário Reversível Médio prazo Minimizável 

Execução dos projectos 

Montagem de estaleiros; 

Movimentação de máquinas e 
veículos 

Paisagem 
Desorganização visual, diminuição da qualidade 
visual 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Temporário Reversível Imediato Minimizável 

Clima 
Ligeiro aumento da temperatura do ar junto ao 
solo 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Não minimizável Execução dos projectos 

Movimentação de terras 
Solos Mobilização dos solos (erosão e arrastamento) Negativo Reduzida Pouco importante Insignificante Local Pouco provável Temporário Irreversível Imediato Directo e minimizável 

Execução dos projectos 

Movimentação de terras; 

Movimentação de máquinas e 
veículos 

Qualidade das águas 
superficiais 

Aumento da turvação e redução da transparência 
da água 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Funcionamento do estaleiro 

Inadequada gestão de óleos e 
combustíveis  

Qualidade das águas 
superficiais 

Contaminação por químicos persistentes Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Funcionamento do estaleiro 

Inadequada gestão de resíduos e 
efluentes 

Qualidade das águas 
superficiais 

Poluição química e microbiológica Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Actividades de construção 

Inadequada gestão de resíduos 
Gestão de resíduos Contaminação da água e dos solos Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Alteamento da Barragem 

Movimentação / manutenção de má-
quinas e veículos 

Hidrogeologia 
Contaminação dos aquíferos por descarga 
acidental de óleos e combustíveis 

Negativo Elevada Importante Significativo Local Provável Temporário   Imediato Directo e minimizável 





 

467/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 

QUADRO 12.1 

Matriz de impactes – Fase de Construção (cont.) 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Geologia e 
geomorfologia 

Aumento da susceptibilidade à accção erosiva do 
vento e escorrências superficiais 

Negativo 
Reduzida a 
moderada 

Pouco importante Pouco significativo Local Certo Temporário Irreversível Imediato Directo e minimizável 
Alteamento da Barragem 

Movimentação / manutenção de má-
quinas e veículos; 

Construção de novos acessos; 

Montagem de estaleiros 

Ecologia 
(flora e vegetação) 

Destruição da vegetação Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Definitiva Irreversível Imediato _ 

Alteamento da Barragem 

Rotura acidental das condutas de 
transporte de rejeitados 

Hidrogeologia 
Contaminação dos aquíferos por derrame 
acidental de rejeitados 

Negativo Elevada Importante Significativo Local Provável Temporário Irreversível Imediato Directo e minimizável 

Alteamento da Barragem 

Implementação do projecto 
Ocupação do solo 

Alteração do uso do solo provocada pela 
submersão de mais 20,2 ha numa área de mato, 
povoamento florestal de pinheiro e montado 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Permanente 
Parcialmente 

reversível 
Imediato Não minimizável 

Deposição em pasta 

Movimentação / manutenção de má-
quinas e veículos 

Hidrogeologia 
Contaminação dos aquíferos por descarga 
acidental de óleos e combustíveis 

Negativo 
Reduzida a 
moderada 

Pouco importante Pouco significativo Local Provável Temporário Irreversível Médio prazo Directo e minimizável 

Deposição em pasta 

Movimentação / manutenção de má-
quinas e veículos; 

Montagem de estaleiros 

Geologia e 
geomorfologia 

Alterações no solo e destruição do coberto vegetal Negativo Moderada Importante Significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Minimizável 

Deposição em pasta 

Obras de instalação do tanque de 
rejeitados, do espessador e respectivos 
equipamentos e infra-estruturas com-
plementares 

Geologia e 
geomorfologia 

Alteração do relevo Negativo Moderada Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível Imediato Directo 

Deposição em pasta 

Implementação do projecto 
Ocupação do solo 

Evita a afectação de novas áreas para a deposição 
sub-aquática dos rejeitados 

Positivo Elevada Importante Muito significativo 
Local a 
regional 

Certo Permanente Irreversível Longo prazo Indirecto 

Risco 

Rotura da barragem 
Solos 

Arrastamento dos solos das margens da ribeira de 
Oeiras e sua contaminação com os rejeitados 

Negativo Elevada Muito importante Significativo 
Local a 
regional 

Improvável Permanente Irreversível 
Imediato a 

médio prazo 
Directo e minimizável 
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QUADRO 12.2  

Matriz de impactes – Fase de Exploração 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Ordenamento do 
território e 

condicionantes ao uso 
dos solos 

Afectação de classes de espaço não vocacionadas 
para fins industriais 

Negativo Reduzida Pouco importante Insignificante Local Certo Permanente Reversível Imediato Directo 

Criação de empregos indirectos Positivo Elevada Muito importante Muito significativo 

Local, 
concelhio, 
regional e 
nacional 

Certo Temporário       

Aquisição de materiais diversos (consumíveis e 
reagentes químicos) 

Positivo Elevada Importante Significativo Incerto Certo Temporário Reversível Médio prazo _ 

Desenvolvimento sócio-económico regional Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Regional Certo Permanente Reversível Imediato Indirecto 

Exploração dos projectos 

Sócio-economia 

Apoio à população Positivo 
Moderada a 

elevada 
Importante Significativo Regional Provável Temporário Reversível Imediato Indirecto 

Geologia e 
geomorfologia 

Alterações da estabilidade da barragem e 
respectivos orgãos complementares, do equílibrio 
dos taludes e do comportamento das fundações 

Negativo Reduzida a nula Pouco importante Pouco significativo Regional Improvável Permanente Irreversível 
Médio a longo 

prazo 
Minimizável 

Hidrogeologia Poluição dos recursos hídricos subterrâneos Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Pouco provável Temporário Reversível Médio prazo 
Indirecto e 

minimizável 

Alteamento da Barragem 

Exploração do projecto 

Património 
Eventual submersão de construções rurais 
contemporâneas de A-do-Pires 

Negativo Elevada Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível   Directo e minimizável 

Alteamento da Barragem 

Aumento do plano de água 
Ecologia 
(fauna) 

Substituição de biótopos terrestres Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Permanente Reversível Médio  prazo _ 

Poluição das linhas de água em caso de rotura da 
barragem 

Negativo Elevada Muito importante Muito significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Alteamento da Barragem 

Deposição sub-aquática de rejeitados 
Qualidade das águas 

superficiais 
Poluição das linhas de água em caso de 
arrastamento para o exterior da Barragem de 
Rejeitados de águas de escorrência em períodos 
execepcionais de precipitação intensa  

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Deposição em pasta 

Presença do tanque de rejeitados, do 
espessador e respectivos 
equipamentos e infra-estruturas 
complementares; 

Enchimento das células com pasta 

Geologia e 
geomorfologia 

Alterações geomorfológicas Negativo Moderada Importante Significativo Local Certo Permanente Reversível Imediato Directo e minimizável 

Deposição em pasta 

Implementação do projecto 
Ocupação do solo 

Evitar a necessidade de novo alteamento da 
barragem ou construção de nova barragem 

Positivo Elevada Muito importante Muito significativo 
Local a 
regional 

Certo Permanente Irreversível 
Médio a longo 

prazo 
Indirecto 

Ambiente sonoro Emissão de ruído Negativo Reduzida Importante Pouco significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Encerramento da barragem durante a realização 
da actividade mineira 

Positivo Elevada Muito importante Significativo 
Local e 

concelhio 
Provável Permanente Irreversível Médio prazo _ 

Sócio-economia 

Inovação do processo Positivo Elevada Muito importante Significativo 
Nacional e 

internacional 
Provável Temporário Irreversível Imediato Indirecto 

Deposição em pasta 

Exploração do projecto 

Património Soterramento da OIP 1 Negativo Elevada Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível   Directo e minimizável 

Deposição em pasta 

Deposição sub-aérea de rejeitados 

Qualidade das águas 
superficiais 

Poluição das linhas de água devido ao aumento da 
possibilidade de oxidação a sulfatos dos 
sulfuretos reactivos contidos nos rejeitados em 
caso de ocorrência simultânea de rotura da 
Barragem de Rejeitados e existência de células de 
pasta não cobertas 

Negativo Elevada Muito importante Significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Indirecto 
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  Redução do risco de rotura da Barragem de 
Rejeitados e minimização das consequências em 
caso de ocorrência da mesma 

Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Regional Certo Permanente Irreversível Imediato Indirecto 
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QUADRO 12.2  

Matriz de impactes – Fase de Exploração (cont.) 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Deposição em pasta 

Deposição sub-aérea de rejeitados 
(cont.) 

Qualidade do ar 
Degradação da qualidade do ar, pela libertação de 
poeiras provenientes das células de pasta não 
encerradas 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Temporário Irreversível Imediato Directo e minimizável 

Deposição em pasta 

Deposição sub-aérea  vs. Deposição 
sub-aquática 

Hidrogeologia 
Melhoria da qualidade da água das células de 
pasta face à qualidade da água da Barragem de 
Rejeitados 

Positivo 
Reduzida a 
moderada 

Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível Médio prazo Directo 

Deposição em pasta 

Comportamento e estabilidade 
geotécnica dos depósitos de pasta 

Geologia e 
geomorfologia 

Assentamentos do aterro Negativo Moderada Pouco importante Pouco significativo Local Improvável Permanente Reversível 
Médio a longo 

prazo 
Indirecto, minimizável 

e pontual 

Deposição em pasta 

Funcionamento do depósito 
Gestão de resíduos Redução do risco de contaminação do aquífero Positivo Moderada Muito importante Significativo Local Provável Permanente Irreversível Imediato Indirecto 

Deposição em pasta 

Transporte dos rejeitados 
Hidrogeologia 

Fuga ou derrame acidental subterrâneo de 
rejeitados 

Negativo Moderada Importante Significativo Local Improvável Temporário Reversível Médio prazo Directo e minimizável 

Clima 
Aumento da emissão de gases com efeito de 
estufa 

Negativo Reduzida Pouco importante Insignificante Local Provável Permanente Reversível Longo prazo Indirecto 

Ambiente sonoro Emissão de ruído Negativo Moderada Importante Significativo Local Provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Qualidade do ar 
Degradação da qualidade do ar, pela emissão de 
partículas nomeadamente PM10 provenientes da 
lavaria  

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo             

Produção e exportação de concentrados  Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Nacional Certo Temporário Reversível 
Médio a longo 

prazo 
_ 

Lavarias 

Exploração dos projectos 

Sócio-economia Renovação e ampliação da capacidade produtiva 
do Complexo Mineiro, com aumento das 
exportações 

Positivo Elevada Importante Significativo 
Local, 

regional e 
nacional 

Certo Temporário Reversível Imediato _ 

Lavarias 

Acidentes ou incorrecta gestão de 
resíduos 

Gestão de resíduos Contaminação da água e dos solos Negativo 
Moderada a 

elevada 
Pouco importante 

a importante 
Pouco significativo a 

significativo 
Local a 
regional 

Pouco provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Ampliação da Lavaria de Zinco 

Aumento do caudal de efluentes 
industriais 

Hidrogeologia Aumento do efluente tratado descarregado Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Permanente Reversível Imediato Directo e minimizável 

Ampliação da Lavaria de Zinco 

Aumento do número de trabalhadores 
Gestão de resíduos 

Degradação da qualidade da água e do solo por 
aumento da produção de resíduos 

Negativo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Pouco provável Permanente Reversível Imediato 
Indirecto e 

minimizável 
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QUADRO 12.2  

Matriz de impactes – Fase de Exploração (cont.) 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Ocupação do solo 
Contaminação dos solos por derrame de água 
contaminada e rejeiatdos 

Negativo Elevada       Pouco provável         

Qualidade das águas 
superficiais 

Poluição das linhas de água Negativo Elevada Muito importante Muito significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Ecologia 
Contaminação do meio hídrico/alteração da 
estrutura dos habitats 

Negativo Elevada Muito importante Muito Significativo 
Local e 
regional 

Improvável Temporário Indeterminado Imediato _ 

Afectação de infra-estruturas rodoviárias Negativo Elevada 
Importante a 

muito importante 
Significativo a muito 

significativo 
Local e 
regional 

Pouco provável Temporário Reversível Imediato Indirecto 

Contaminação dos solos e da água Negativo Elevada Muito importante Muito significativo 
Local e 
regional 

Pouco provável Temporário Reversível Imediato Indirecto 

Risco 

Rotura da barragem 

Sócio-economia 

Paragem da laboração nas lavarias Negativo Elevada Muito importante Muito significativo 
Local, 

regional e 
nacional 

Pouco provável Indeterminado Reversível Imediato Indirecto 

Risco 

Rotura nas condutas de transporte de 
rejeitados de e para a barragem 

Qualidade das águas 
superficiais 

Poluição das linhas de água Negativo Moderada Importante Significativo Local Improvável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 
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QUADRO 12.3 

Matriz de impactes – Fase de Desactivação 

CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTE 
ACÇÃO GERADORA 

DE IMPACTE Descritores afectados Identificação Potencial Magnitude Importância Significância 
Âmbito de 
influência 

Probabilidade 
de ocorrência 

Duração Reversibilidade 
Desfasamento 

no tempo 
Outras características 

Ocupação do solo 
Reposição da ocupação anteriormente existente e 
possibilidade de revegetar a área da barragem 

Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Local Certo Permanente Irreversível 
Médio a longo 

prazo 
Directo 

Qualidade do ar Cessação da emissão de partículas Positivo Elevada Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível Imediato Directo 

Ambiente sonoro Cessação das actividades geradoras de ruído Positivo Elevada Muito importante Muito significativo Local Certo Permanente Irreversível Imediato Directo 

Produção de resíduos resultante do 
desmantelamento do complexo 

Negativo 
Reduzida a 
moderada 

Pouco importante Pouco significativo Local Pouco provável Temporário Reversível Imediato Directo e minimizável 

Gestão de resíduos Cessação da produção e deposição de rejeitados, 
diminuindo os riscos de contaminação da água e 
dos solos 

Positivo Elevada Importante Significativo Local Certo Permanente   Imediato Directo 

Ecologia 
(ictiofauna) 

Cessação da descarga do efluente industrial na 
ribeira de Oeiras 

Positivo Moderada Importante Significativo Local Certo Permanente Irreversível Imediato _ 

Perda de emprego Negativo Moderada Muito importante Muito significativo 
Local e 
regional 

Certo Permanente Irreversível Imediato   

Desactivação do Complexo Mineiro 

Sócio-economia Redução do risco de rotura da barragem, melhoria 
da qualidade visual, redução do ruído, eliminação 
da descarga do efluente tratado da mina na ribeira 
de Oeiras 

Positivo 
Moderada a 

elevada 
Importante Significativo 

Local e 
regional 

Certo Permanente Reversível Imediato Indirecto 

Desactivação da Barragem de 
Rejeitados e do aterro de pasta 

Ecologia 
(fauna) 

Substituição de biótopos Positivo Elevada Importante Significativo Local Provável Permanente Reversível Imediato _ 

Clima 
Restituição da situação climática verificada antes 
da intervenção 

Positivo Reduzida Pouco importante Pouco significativo Local Certo Permanente Reversível Médio prazo Indirecto Desactivação da Barragem de 
Rejeitados 

Solos Redução dos riscos de contaminação dos solos Positivo Reduzida Sem importância Pouco significativo Local Certo Permanente Irreversível Médio prazo Directo 

Desactivação da Barragem de 
Rejeitados 

Construção de lagoas de sedimenta-
ção temporária 

Qualidade das águas 
superficiais 

Redução do teor em sólidos suspensos das águas 
de escorrência superficial 

Positivo Moderada Importante Significativo Local Certo Permanente Reversível Imediato Directo 

Desactivação do aterro de pasta 

Estabilização do aterro 
Geomorfologia Redução do risco de assentamento do aterro Positivo Reduzida Sem importância Pouco significativo Local Provável Permanente Irreversível Longo prazo Directo 
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13 -  PROPOSTA DE MONITORIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS 
DE GESTÃO AMBIENTAL 

13.1 -  PROPOSTA DE MONITORIZAÇÃO 

13.1.1 -  Hidrogeologia 

13.1.1.1 -  Enquadramento 

As formações abrangidas pelos Projectos objecto de EIA são consideradas de modo geral como 

pouco produtivas, com capacidade de infiltração muito limitada e de vulnerabilidade à poluição 

baixa a muito baixa; no entanto, nas zonas mais fracturadas apresentam normalmente maior 

sensibilidade à contaminação dado que o suporte litológico com permeabilidade fissural induz 

velocidades de percolação mais elevadas.  

Localmente a grande heterogeneidade do maciço rochoso, o reduzido valor da recarga aquífera, o 

preenchimento e a irregularidade das fracturas, parecem retardar a progressão dos poluentes, além 

de que o comportamento aquífero se apresenta pontualmente com características de dupla 

porosidade. Os níveis freáticos mostram-se muito sensíveis às variações atmosféricas e as linhas de 

água nas zonas fissuradas podem constituir áreas preferenciais de recarga aquífera. 

O Programa de Monitorização proposto tem como objectivo validar as previsões efectuadas sobre 

os impactes nos recursos hídricos subterrâneos, procurando verificar simultaneamente a eficácia da 

implementação das medidas de minimização recomendadas e a necessidade de aplicação de outras 

novas intervenções. 

Os mecanismos de transporte da pluma de contaminação obedece essencialmente ao sentido de 

fluxo e à velocidade de escoamento do meio aquífero, afigurando-se-nos como suficiente a 

quantidade e a disposição dos actuais piezómetros, os quais parecem cumprir os objectivos do 

controlo efectivo da qualidade e da evolução da água subterrânea, com determinação sistemática da 

variação de níveis piezométricos ao longo do tempo.  

Assim, existem actualmente 14 pares de piezómetros designados por PCL, encontrando-se 6 pares 

no corpo principal, 4 pares na portela ME1 e 4 pares na portela ME2, dispostos a jusante da 

barragem e cada par instalado a diferentes profundidades, sendo que o número impar atinge os -20 

m e o número par os -10 m. Na zona de montante encontram-se mais 3 piezómetros. 

Recomenda-se ainda, para além da determinação analítica da qualidade da água e do controlo 

sistemático dos níveis já em curso, a medição dos volumes de água, que a partir dos diferentes 

poços de drenagem são de novo bombeados para a albufeira. 
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13.1.1.2 -  Parâmetros a monitorizar 

Dada a natureza das intervenções convirá pois controlar predominantemente os factores associados 

aos rebaixamentos aquíferos e portanto à variação da carga hidráulica (níveis hidrostáticos e 

volumes extraídos), assim como os ligados à execução e exploração dos projectos, nomeadamente a 

circulação de maquinaria e viaturas afectas às obras, assim como a evolução dos parâmetros de 

qualidade. Não será também de descorar os eventuais riscos de poluição antropogénica, razão pela 

qual os parâmetros a controlar no programa de monitorização serão os seguintes: 

- Caracterização físico-química: Condutividade, pH, Cloretos, Cálcio, Oxigénio dissolvido, 

CBO5 (fase de construção), Sulfato, Sódio, Potássio, Turvação (fase de construção) e Dureza 

total; 

- Produtos indesejáveis: Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Sólidos Suspensos, Zinco, 

Cobre, Ferro, Manganés e Estanho; 

- Substâncias Tóxicas: Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, Arsénio, Mercúrio, 

Chumbo; 

Na rede piezométrica deverá continuar-se a controlar o nível piezométrico e /ou a pressão 

hidrostática. 

13.1.1.3 -  Locais e frequência das amostragens 

O controlo das águas subterrâneas deverá processar-se na rede piezométrica já implantada, 

mensalmente através de medição do nível piezométrico e trimestralmente dos parâmetros pH, 

condutividade, cálcio, cloretos, nitratos, cobre, sulfatos e arsénio, enquanto que anualmente deverá 

ser efectuada uma análise dos restantes parâmetros recomendados.  

Foi ainda seleccionado outro local para instalação de novo piezómetro, tendo por objectivo observar 

e confirmar a evolução da qualidade da água subterrânea à medida que nos afastamos do corpo 

principal da barragem, aliás como já se constata nos piezómetros ���������������������	�
�����

��� onde se verifica uma melhoria acentuada dos parâmetros em controle. 

O piezómetro proposto a localizar na área de Monte Trigo para jusante da Barragem de Rejeitados 

encontra-se identificado pelas seguintes coordenadas: 

COORDENADAS HAYFORD GAUSS 
(ORIGEM NO PONTO FICTÍCIO)  REFERENCIA 

M P 

Novo Piezómetro 218630,6 67474,4 
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13.1.1.4 -  Métodos de tratamento de dados e critério de avaliação 

Com base nos resultados das campanhas analíticas, deverá ser efectuada uma avaliação da 

qualidade da água com recurso ao tratamento estatístico dos valores dos diferentes parâmetros 

determinados e ainda, ao estabelecimento de isolinhas que permitem quantificar a sua distribuição e 

evolução no espaço físico em que incide a monitorização. Conviria ainda serem usados diagramas 

comparativos da evolução da qualidade. 

Da análise dos dados resultará uma avaliação da necessidade ou não da alteração dos parâmetros a 

monitorizar e da frequência da amostragem, assunto a ponderar no mínimo após três anos 

consecutivos de registos. 

As águas serão avaliadas de acordo com as normas de qualidade fixada nos termos do Decreto-Lei 

n.º 236/98, utilizando-se como critério os limites fixados no Anexo I, relativo à qualidade das águas 

destinadas à produção de água para consumo humano e ainda os limites do Anexo XVI da água 

destinada à rega. 

13.1.1.5 -  Técnicas e métodos analíticos 

A água a analisar deverá ser extraída preferencialmente por bomba submersível, de tal modo que o 

ralo da bomba não coincida com o tubo ralo do revestimento, a colocar em cada um dos 

piezómetros e, quando tal não seja de todo possível, será realizada com amostrador e a colheita 

processada a cerca de 2 m da base do piezómetro.  

A medição dos níveis piezométricos poderá ser efectuada com sonda eléctrica de fita métrica ou 

sonda paramétrica de registo contínuo. 

As colheitas serão efectuadas após uma bombagem no mínimo de três minutos, tempo médio 

calculado de forma a evitar a recolha de água acumulada na tubagem de revestimento. Os métodos 

analíticos deverão estar de acordo com o preconizado no Decreto-Lei n.º 236/98 – Anexo III. 

13.1.1.6 -  Factores ambientais e parâmetros caracterizadores 

13.1.1.6.1 - Fase de construção 

Durante esta fase os principais problemas que poderão afectar a qualidade da água subterrânea são o 

surgimento de Turvação, Sólidos Suspensos, aumento da Condutividade e dos Cloretos, pois poderá 

haver arraste de material argilo-siltoso e subida da mineralização total. Haverá, ainda, que contar 

com os hidrocarbonetos relativo ao controlo de eventuais fuga de óleos e combustíveis com origem 

no equipamento mecânico. 
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Os parâmetros Oxigénio Dissolvido, Carência Bioquímica de Oxigénio, azoto amoniacal, são neste 

caso bons indicadores de poluição relacionados com a instalação de estaleiros, já que haverá 

produção de efluentes que poderão aumentar o risco de contaminação.  

O controlo dos volumes bombeados para a albufeira a partir do sistema de drenagem por forma a 

impedir o avanço da contaminação para jusante, irão permitir avaliar o estado de funcionamento das 

diversas estruturas de drenagem, bem como dos equipamentos de �����
� e a eficácia de tal 

medida, servindo de bons indicadores ambientais no que se refere à prevenção de impactes e aos 

efeitos de minimização apresentados.  

13.1.1.6.2 - Fase de exploração 

Durante o período de funcionamento dos projectos a monitorização da qualidade da água 

subterrânea deverá ser orientada no sentido do controlo dos parâmetros indicadores de uma 

actividade mineira em que existe transporte e acumulação de rejeitados e de eventuais derrames de 

produtos químicos.  

A condutividade da água, o cálcio, os cloretos, os nitratos, o cobre, os sulfatos, arsénio, zinco e 

cobre, são bons parâmetros caracterizador desta actividade, tornando-se o seu controlo neste caso 

importante, quando se sabe que a recirculação da água do aquífero irá gerar um aumento da 

mineralização.  

13.1.2 -  Qualidade das águas superficiais 

13.1.2.1 -  Objectivo 

O objectivo deste plano é a definição do controlo a efectuar relativamente às características dos 

efluentes e das águas superficiais receptoras, para avaliar o impacte da implementação dos projectos 

a que se reporta este Estudo de Impacte Ambiental e, num contexto mais amplo, para avaliar o 

impacte da exploração do Complexo Mineiro. 

13.1.2.2 -  Condições e caracterização da área a monitorizar 

A monitorização será da responsabilidade da SOMINCOR, dando continuidade ao programa de 

monitorização já efectuado presentemente. 

A área a monitorizar envolve: 
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- No que respeita aos efluentes: 

a) o efluente industrial (que resulta da água proveniente das operações de extracção de 

minério na mina) após tratamento para correcção do pH e remoção de sólidos e partículas 

coloidais; e 

b) o recirculado da Barragem de Rejeitados (a qual recebe o espessado dos rejeitados das 

lavarias e a água residual doméstica tratada e, ocasionalmente, o efluente industrial 

tratado sem condições para ser descarregado na ribeira de Oeiras, bem como a água de 

escoamento superficial da zona industrial quando se torna excessivo o nível das barragens 

de retenção respectivas);  

- No que se refere às águas superficiais receptoras: 

c) o barranco das Lajes (afluente da ribeira de Oeiras onde se localiza a Barragem dos 

Rejeitados); 

d) a ribeira de Oeiras (que recebe a descarga do efluente industrial tratado), ambas linhas de 

água sem caudal próprio permanente; e 

e) o rio Guadiana (próximo da foz da ribeira de Oeiras).  

13.1.2.3 -  Parâmetros a monitorizar 

a) No efluente industrial tratado: 

- Caudal produzido e descarregado; 

- Parâmetros para que foram definidos Valores-Limite de Emissão (VLE) na licença de 

descarga em vigor: pH, temperatura, CBO5 – 20º C, CQO, SST, azoto total, azoto 

amoniacal, nitratos, fósforo total, sulfatos, sulfuretos, fenóis, alumínio, arsénio total, ferro 

total, cádmio, chumbo total, cobre total, crómio total, manganês total, mercúrio e níquel 

total; 

- Outros parâmetros constantes da licença de descarga, de monitorização obrigatória, na sua 

maioria correspondentes a substâncias perigosas: oxigénio dissolvido, condutividade, 

cloretos, estanho, zinco total, antimónio, bário, berílio, boro, cobalto, molibdénio, prata, 

selénio total, tálio, titânio, vanádio, fosfato de tributilo. 

b) No recirculado da Barragem dos Rejeitados: 

- caudal, pH, condutividade, OD, sulfatos, cloretos, cobre total, cálcio, SST, CQO, CBO5 – 

– 20º C, arsénio total, zinco total, nitratos, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, carbonatos, 

alcalinidade, dureza total, sólidos dissolvidos totais, cádmio total, chumbo total, crómio 

total, níquel total, mercúrio total, manganês total. 
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c) No barranco das Lajes: 

- pH, condutividade, cloretos, sulfatos, cobre total, OD, SST, nitratos, arsénio total, zinco 

total, cálcio, CQO, CBO5 – 20º C, azoto Kjeldahl, azoto amoniacal, ferro total, manganês 

total, cádmio total, chumbo total, crómio, mercúrio total, níquel total.  

d) Na ribeira de Oeiras: 

- pH, condutividade, OD, SST, CQO, azoto Kjeldahl, cobre total, zinco total, cloretos, 

fosfatos, nitratos, sulfatos, CBO5 – 20º C, azoto amoniacal, arsénio total, ferro total, 

mercúrio total. 

e) No rio Guadiana: 

- pH, condutividade, CQO, cobre total, zinco total, cloretos, nitratos, sulfatos. 

13.1.2.4 -  Locais, frequência de amostragem e registos 

Os locais de amostragem serão os actualmente utilizados, quer nos efluentes, quer nos meios 

hídricos. 

Quanto a frequência de amostragem: 

a) No efluente industrial tratado: 

- Em contínuo: caudal, pH, condutividade, OD; 

- Quinzenalmente: azoto total, azoto amoniacal, nitratos, cloretos, sulfatos, cobre total; 

- Mensalmente: zinco total, SST, CBO5 – 20º C, CQO, arsénio total, ferro total, cádmio, 

chumbo, crómio, manganês, mercúrio, níquel, alumínio, estanho; 

- Trimestralmente: sulfuretos, fenóis, fósforo total; 

- Anualmente: antimónio, bário, berílio, boro, cobalto, molibdénio, prata, selénio total, tálio, 

titânio, vanádio, fosfato de tributilo.   

b) No recirculado da Barragem dos Rejeitados: 

- Em contínuo: caudal;  

- Quinzenalmente*: pH, condutividade, OD, sulfatos, cloretos, cobre total; 

- Mensalmente**: cálcio, SST, CQO, CBO5 – 20º C, arsénio total, zinco total; 
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- Trimestralmente***: nitratos, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, carbonatos, 

alcalinidade, dureza total, sólidos dissolvidos totais; 

- Anualmente****: cádmio total, chumbo total, crómio total, níquel total, mercúrio 

total, manganês total. 

NOTA: Durante o primeiro ano de implementação do projecto de ampliação da capacidade da lavaria do zinco: 

* semanalmente; ** quinzenalmente; *** mensalmente; **** semestralmente 

c) No barranco das Lajes (vd. Figura 13.1): 

Na estação IBR 22 (M = -233 260; P = 18 155): 

- Mensalmente: pH, condutividade, cloretos, sulfatos, cobre total, OD; 

- Trimestralmente: SST, nitratos, arsénio total, zinco total, cálcio;  

- Anualmente: CQO, CBO5 – 20º C, azoto Kjeldahl, azoto amoniacal, ferro total, 

manganês total, cádmio total, chumbo total, crómio total, mercúrio total, níquel total;  

d) Na ribeira de Oeiras (vd. Figura 13.1): 

Nas estações ROL5 – Horta da Reveza (M = -234 290; P = 12 060), ROL 18 – Malhão 

Largo (M = -232 800; P = 15 870), ROL 19B – Monte Queimado (M = -232 145; P = 18 

640) e ROL 22 – Ponte para Penilhos (M = -226 800; P = 28 520): 

- Mensalmente: temperatura, pH, condutividade, OD, SST, CBO5 – 20ºC, CQO, azoto 

Kjeldahl, azoto amoniacal, nitritos, amoníaco não ionizado, cobre total, cobre solúvel, 

zinco total, cloretos, fosfatos, nitratos, sulfatos; 

- Trimestralmente: arsénio total, ferro total, mercúrio total. 

Nas estações ROL 19 – Monte do Pereiro (M = -231 920; P = 16 720), ROL 20 – Monte 

da Caiada (M = -231 010; P = 18 990) e ROL 22D – Água Santa Morena (M = -224 875; 

P = 34 1590): 

- Trimestralmente: pH, condutividade, OD, SST, CQO, azoto Kjeldahl, cobre total, 

zinco total, cloretos, fosfatos, nitratos, sulfatos; 

- Semestralmente: CBO5 – 20º C, azoto amoniacal, arsénio total, ferro total, mercúrio 

total. 
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e) No rio Guadiana (vd. Figura 13.1): 

Nas estações GUAL 24 – Azenhas (M = -224 280; P = 42 525) e GUAL 25 – Convento  

(M = -225 795; P = 41 310), mensalmente: pH, condutividade, CQO, cobre total, zinco total, 

cloretos, nitratos, sulfatos. 

O registo dos dados obtidos deve efectuar-se mensalmente, em suporte informático. 

O programa analítico deve prosseguir relativamente aos meios hídricos deve prosseguir pelo menos 

dez anos após encerramento do Complexo Mineiro, podendo eventualmente ser reajustado – quanto 

aos locais de colheita, aos parâmetros a controlar ou à periodicidade das amostragens – após esse 

período, consoante os resultados obtidos.  

13.1.2.5 -  Técnicas, métodos de análise e equipamentos 

As amostras do efluente industrial tratado e da recirculação da Barragem de Rejeitados serão 

compostas, proporcionais ao caudal ou por escalões de tempo, representativas da descarga num 

período de 24 horas. As amostras do barranco das Lajes, da ribeira de Oeiras e do rio Guadiana 

serão amostras simples. 

Quanto aos métodos de análise:  

- Para o efluente industrial e para o recirculado da barragem de Rejeitados, utilizar-se-ão os 

métodos constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Anexo XXII, excepto para: 

(i) azoto total, crómio, estanho, sulfuretos, antimónio, bário, berílio, molibdénio, prata, tálio 

e titânio, que serão determinados segundo o “Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater”, última edição; (ii) mercúrio, que será determinado consoante a 

alínea c) do Anexo do Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro; (iii) cádmio, que será 

determinado consoante a alínea c) do Anexo do Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro; e 

(iv) fosfato de tributilo, que será determinado por cromatografia gasosa/detector fotométrico 

de chama; 

- Para o barranco das Lajes, ribeira de Oeiras e rio Guadiana, utilizar-se-ão os métodos 

constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Anexo X, para temperatura, OD, pH, 

SST, CBO5, nitritos, amoníaco não ionizado, azoto amoniacal, zinco total e cobre solúvel, 

bem como os métodos constantes do “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” – última edição, para os restantes parâmetros. 
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FIGURA 13.1 – Locais de amostragem propostos no programa de monitorização da qualidade das 

águas superficiais 
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13.1.2.6 -  Critério de aceitação e tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na 
sequência dos resultados dos programas de monitorização 

Se os resultados do programa de monitorização não indicarem qualquer impacte ambiental 

significativo das instalações, não haverá medidas específicas a desenvolver. 

Se, no efluente industrial tratado, ocorrerem valores superiores aos VLE fixados na licença de 

descarga, ou se, na ribeira de Oeiras, se verificarem valores superiores aos VMA das águas para fins 

piscícolas ou aos objectivos de qualidade mínima das águas superficiais, tomar-se-ão medidas, a 

nível interno, para reduzir (ou eliminar), durante o tempo considerado necessário, a descarga para a 

ribeira de Oeiras, aumentando os caudais descarregados na Barragem de Rejeitados. 

13.1.2.7 -  Periodicidade dos relatórios de monitorização, respectivas datas de entrega e 
critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 

Serão de prever relatórios de monitorização simplificados com periodicidade mensal (a produzir até 

final do mês seguinte) e relatórios de monitorização mais desenvolvidos com periodicidade anual (a 

produzir até final do mês de Março do ano seguinte). 

A revisão do Programa de Monitorização será efectuada, mediante proposta devidamente 

fundamentada, constante do relatório anual de monitorização, se a avaliação dos resultados do ano 

anterior assim o aconselharem ou caso sejam de prever alterações significativas das condições de 

exploração no Complexo Mineiro ou do quadro legal aplicável às descargas de águas residuais no 

meio hídrico. Esta proposta não pode, em caso algum, relativamente ao efluente industrial tratado, 

envolver a diminuição do número de parâmetros controlados ou da respectiva frequência de 

amostragem relativamente ao que constar da licença de descarga em vigor. 

13.1.3 -  Ictiofauna 

Apesar de existir um programa de “Biomonitorização da Ribeira de Oeiras” que acompanha a 

resposta das espécies de vegetação aquática ocorrentes à qualidade química das águas, considera-se 

importante a monitorização da ictiofauna nesta linha de água. 

Recorda-se que a ribeira de Oeiras está integrada no Sítio Guadiana (PTCON0036), área 

classificada que se destaca pelas espécies piscícolas autóctones e migradoras que inclui. Em 

trabalhos anteriores neste troço da ribeira, identificaram-se 6 espécies, duas das quais apresentam 

actualmente o estatuto “Em Perigo”, a boga-de-boca-arqueada e o escalo-do-sul, mais duas com o 

estatuto “Vulnerável”, o bordalo e a boga-do-Guadiana. 

O levantamento da ictiofauna foi realizado na avaliação inicial (1982/1983). A SOMINCOR 

manteve este controlo, com periodicidade aleatória, no mínimo de três em três anos até 1998. 
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Recomenda-se que a retoma e frequência deste tipo de monitorização sejam avaliadas com a 

autoridade responsável pela gestão do Sítio do Guadiana (PNVG / ICN). 

13.1.4 -  Ruído 

13.1.4.1 -  Considerações iniciais 

O Plano de Monitorização do Ruído, que aqui se concretiza, tem por objectivo determinar se a fase 

de exploração dos Projectos de Alteração de Ampliação das Lavarias de Cobre e Zinco, são 

indutoras de alterações significativas ao ambiente sonoro que se regista actualmente na área de 

estudo. 

O Programa de Monitorização a implementar está de acordo com os aspectos enumerados na 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, nomeadamente no Anexo V. 

13.1.4.2 -  Parâmetros acústicos a avaliar na caracterização do quadro acústico de 
referência 

A avaliação acústica, ou seja, a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com 

os limites fixados, é estabelecida segundo o parâmetro Indicador de ruído diurno–entardecer– 

–nocturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:  
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- Ld (Indicador de ruído diurno) – nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano. Período diurno – das 7 às 

20 horas; 

- Le (Indicador de ruído do entardecer) – nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano. 

Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

- Ln (Indicador de ruído nocturno) – nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos nocturno representativos de um ano. Período nocturno – das 

23 às 7 horas. 

13.1.4.3 -  Locais e frequência de amostragem 

Para a definição dos pontos de amostragem serão considerados os locais tidos como sensíveis e alvo 

de impacte negativo referidos na avaliação de impactes do Estudo de Impacte Ambiental. 
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O estudo de ruído ambiente incidirá sobre os períodos de referência definidos no Regulamento 

Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro: 

- Período diurno, das 7h00 às 20h00; 

- Período do entardecer, das 20h00 às 23h00; 

- Período nocturno, das 23h00 às 7h00. 

Para os levantamentos acústicos aqui discriminados, serão realizadas medições suficientes que 

permitam garantir a representatividade estatística das medidas, face às características do(s) sinal(is) 

acústico(s), do ambiente a caracterizar. 

Todas as medições para os levantamentos acústicos realizadas serão efectuadas em conformidade 

com o disposto na normalização portuguesa aplicável sendo de referir, nomeadamente, a Norma 

Portuguesa NP – 1 730, sob o título “Acústica – Descrição e Medição do Ruído Ambiente”. 

13.1.4.4 -  Equipamentos necessários 

O sistema de medição deverá ser baseado num sonómetro digital integrador com microfone de 

banda larga de alta sensibilidade e filtros de análise espectral e estatística. O sistema deverá ser 

equipado com pára-vento, para eliminar sinais espúrios devidos ao vento, e um tripé, para garantir 

estabilidade. O sistema deverá estar homologado pelo Laboratório de Metrologia Acústica do 

Instituto Português de Qualidade. 

13.1.4.5 -  Critérios de avaliação dos dados 

O critério para a avaliação dos dados recolhidos será o cumprimento do disposto no RGR (Decreto-

-Lei n.º 9/2007), nomeadamente: 

• Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores de limite de exposição: 

- ZONAS SENSÍVEIS* 

Lden < 55 dB(A) 

Ln < 45 dB(A) 

* excepto para os casos em que se verifique a proximidade a grandes infra-estruturas, que se encontrem em 

exploração ou projectadas 

- ZONAS MISTAS 

Lden < 65 dB(A) 

Ln < 55 dB(A) 
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• Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limites 

fixados. 

• Na eventualidade da classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar estabelecida, 

para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis 

os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

• O Regulamento Geral do Ruído, no seu Capítulo III – “Regulação da produção de ruído”, 

estabelece no n.º 1 do Artigo 13º – “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e 

o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidades dos receptores isolados estão sujeitos ao 

cumprimento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do critério de 

incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades 

em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual. Esta diferença não pode exceder 

5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período 

nocturno, nos termos do Anexo I do referido regulamento. As correcções aplicáveis, e que 

penalizam os valores admissíveis atribuídos ao diferencial acima definido, dizem respeito à 

eventual natureza tonal, à eventual natureza impulsiva e ao tempo acumulado de ocorrência 

do ruído particular. 

• O cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não se aplica, em 

qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 

exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A). 

As novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do Projecto – criadas com a 

implantação do Projecto em questão – deverão ser tais que ainda se enquadrem nos valores limite 

máximos admissíveis que determinam a classificação de zona que lhes estiver atribuída – em “zonas 

sensíveis” ou “zonas mistas” – sob pena de ser interdito o licenciamento do Projecto naquele local;  

13.2 -  MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

13.2.1 -  Geologia 

Os resultados obtidos com o programa de monitorização até agora em curso, afiguram-se para os 

piezómetros mais afastados e fora do efeito das águas drenadas e percoladas através do corpo e 

fundações da barragem, em conformidade com as respectivas normas de qualidade. 
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 Assim, não parece existirem situações que violem os respectivos valores de qualidade da água 

subterrânea, nem ocorrência de variações acentuadas dos níveis aquíferos, parecendo tal facto 

significar que as medidas de minimização implementadas foram as adequadas ao projecto e que não 

houve degradação do aquífero subterrâneo.  

Um aumento excessivo da condutividade, dos teores de sulfatos, cloretos, arsénio, nitratos e cobre, 

ou ainda dos hidrocarbonetos, acompanhados por um rebaixamento acentuado do nível hidrostático 

poderá significar uma intervenção negativa e bastante significativa no aquífero, tornando-se em 

qualquer dos casos uma situação de carácter complexo e por vezes dificilmente irreversível. Nestas 

condições serão accionadas medidas de gestão ambiental com vista à minimizarão de impactes, as 

quais deverão passar pelo seguinte: 

- Redução do volume de rejeitados implementando uma diminuição do número de horas de 

esgoto; 

- Aumento do controlo da eficácia e das técnicas usadas nos trabalhos de escavação, assim 

como o estabelecimento de novas medidas de prevenção e tratamento adicionais, com o 

possível estabelecimento de novo cronograma da fase de exploração;  

- Verificação do estado de funcionamento das diversas estruturas de drenagem bem como dos 

equipamentos de bombagem, com o objectivo de evitar a sua obstrução e facilitar o 

escoamento da água em excesso sempre que necessário;  

- Verificação do estado dos taludes e do escoamento das águas superficiais, devendo ser 

acompanhada da observação simultânea do estado de limpeza das linhas de água; 

- Caso se venha a detectar uma sucessiva repetição de valores de qualidade anómalos, propõe-

se uma revisão dos planos de formação dos recursos humanos e materiais afectos ao 

abastecimento e manutenção do equipamento. 

13.2.2 -  Hidrogeologia 

Os resultados obtidos com o programa de monitorização até agora em curso, afiguram-se para os 

piezómetros mais afastados e fora do efeito das águas drenadas e percoladas através do corpo e 

fundações da barragem, em conformidade com as respectivas normas de qualidade. 

 Assim, não parece existirem situações que violem os respectivos valores de qualidade da água 

subterrânea, nem ocorrência de variações acentuadas dos níveis aquíferos, parecendo tal facto 

significar que as medidas de minimização implementadas foram as adequadas ao projecto e que não 

houve degradação do aquífero subterrâneo.  
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Um aumento excessivo da condutividade, dos teores de sulfatos, cloretos, arsénio, nitratos e cobre, 

ou ainda dos hidrocarbonetos, acompanhados por um rebaixamento acentuado do nível hidrostático 

poderá significar uma intervenção negativa e bastante significativa no aquífero, tornando-se em 

qualquer dos casos uma situação de carácter complexo e por vezes dificilmente irreversível. Nestas 

condições serão accionadas medidas de gestão ambiental com vista à minimizarão de impactes, as 

quais deverão passar pelo seguinte: 

- Redução do volume de rejeitados implementando uma diminuição do número de horas de 

esgoto; 

- Aumento do controlo da eficácia e das técnicas usadas nos trabalhos de escavação, assim 

como o estabelecimento de novas medidas de prevenção e tratamento adicionais, com o 

possível estabelecimento de novo cronograma da fase de exploração;  

- Verificação do estado de funcionamento das diversas estruturas de drenagem bem como dos 

equipamentos de bombagem, com o objectivo de evitar a sua obstrução e facilitar o 

escoamento da água em excesso sempre que necessário;  

- Verificação do estado dos taludes e do escoamento das águas superficiais, devendo ser 

acompanhada da observação simultânea do estado de limpeza das linhas de água; 

- Caso se venha a detectar uma sucessiva repetição de valores de qualidade anómalos, propõe-

se uma revisão dos planos de formação dos recursos humanos e materiais afectos ao 

abastecimento e manutenção do equipamento. 
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14 -  ANÁLISE DE RISCO 

14.1 -  OBJECTIVOS 

A análise de risco teve como objectivo sistematizar e caracterizar os acidentes graves susceptíveis 

de ocorrer devido à implementação dos projectos em análise, assim como a estimativa das suas 

possíveis consequências, numa perspectiva humana, da segurança ou ambiental. 

O projecto alvo da análise de risco foi o da Barragem de Rejeitados, dado ser aquele que apresenta 

maior susceptibilidade em relação à ocorrência de acidentes graves e maior preocupação no que 

respeita às consequências desses acidentes. 

Tendo em vista o objectivo e as características acima referidas, a Análise Preliminar de Perigos 

aplicada à Barragem de Rejeitados do Cerro do Lobo consistiu, numa primeira análise, na pesquisa 

e caracterização de acidentes ocorridos em instalações similares. Posteriormente, procedeu-se à 

identificação das fontes de perigo internas e à aplicação da técnica APR (Análise Preliminar de 

Riscos) com os seguintes objectivos: 

- Identificar os perigos potenciais / situações perigosas que possam estar na origem de 

situações acidentais; 

- Pesquisar, de uma forma sistemática, as suas possíveis causas e as consequências previsíveis 

numa perspectiva humana, da instalação e ambiental; 

- Atribuir a cada situação uma graduação da frequência e da gravidade, com base na qual foi 

atribuída uma categoria de risco. 

A aplicação desta metodologia, além da identificação de medidas minimizadoras, permitiu obter 

uma Matriz de Risco onde se representaram as situações para as quais foi necessário desenvolver 

metodologias mais aprofundadas, nomeadamente os HAZOP’s (Hazard and Operability Studies), 

as Avaliações de Consequências ou outras. 

Na análise preliminar de riscos foi utilizada uma categoria de frequência de acidentes, a qual 

representa uma indicação qualitativa da frequência esperada para cada um dos cenários 

considerados. Cada acidente foi classificado, qualitativamente, de acordo com a sua probabilidade 

de ocorrência e grau de severidade (a qual representa uma indicação qualitativa dos danos esperados 

para cada um dos cenários considerados). 

Finalmente, desenvolveu-se a avaliação quantitativa de consequências para os cenários 

considerados máximos acidentes credíveis. 
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14.2 -  IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE PERIGO INTERNAS 

Esta identificação teve por base as substâncias perigosas e as condições em que as mesmas se 

encontram armazenadas e/ou em movimentação. 

As principais substâncias armazenadas / utilizadas no Complexo Mineiro de Neves–Corvo são as 

seguintes: 

- Cal, como regulador do pH; 

- Metabissulfito de Sódio (MBS) – Depressor da blenda e da pirite; 

- Sulfato de Cobre – Activador da Blenda; 

- Aerophine 3418A – Colector selectivo da galena; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Colector do Zinco; 

- Metil Isobutil Carbinol (MIBC) – Espumante. 

As capacidades de armazenamento dos diversos reagentes, bem como os locais da respectiva 

preparação e distribuição, são os seguintes: 

- Cal – A instalação de preparação é comum à Lavaria do Cobre e à regulação do pH da 

Barragem do Cerro do Lobo. Desta instalação a cal é bombeada para um tanque com 29 m3 

de capacidade, localizado na Lavaria do Zinco, que alimentará o anel de distribuição para os 

diferentes pontos de adição; 

- Metabissulfito de Sódio (MBS) – Este reagente é preparado na área de preparação de 

reagentes da Lavaria do Cobre, utilizando equipamento disponível naquela unidade. Daí será 

bombeado para um tanque de distribuição com 7,85 m3 de capacidade e daí, através de 

bombas doseadoras, para os pontos de adição; 

- Sulfato de Cobre (CuSO4) – Este reagente é preparado na área de preparação de reagentes 

da Lavaria do Cobre, utilizando equipamento disponível naquela unidade. Daí é bombeado 

para dois tanques de distribuição com 7,85 m3 e 6,28 m3, constituindo um total de 14,03 m3 

e daí, através de bombas doseadoras, para os pontos de adição; 

- Aerophine 3418A – Este colector é preparado localmente, na Lavaria do Zinco, e 

distribuído, através de bombas doseadoras, para os pontos de adição do circuito de chumbo. 

A capacidade de armazenamento é 6,28 m3; 

- AmilXantato de Potássio (KAX) – Este colector, de utilização comum na Lavaria do 

Cobre, é preparado na área de preparação de reagentes da Lavaria do Cobre, e bombeado 
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para um tanque de distribuição com 7,85 m3 de capacidade e daí, através de bombas 

doseadoras, para os pontos de adição do circuito de flutuação. 

No Quadro 14.1 identificam-se a capacidades de armazenamento dos diversos reagentes e a 

categoria de perigo para cada uma das substâncias utilizadas. 

QUADRO 14.1 

Substâncias utilizadas  

DESIGNAÇÃO 

CAPACIDADE 
DE 

ARMAZENAME
NTO 

(t) 

CONSUMO 
ANUAL 
(t/ano) 

Nº CAS 
CATEGORIA 

DE PERIGO (1) 

Óxido de Cálcio 25 11619 1305–78–8 Xi 

Metabisulfito de Sódio 200 618 (Ano 2006) 7681–57–4 Xn 

Sulfato de Cobre 43 518 (Ano 2006) 766a–98–7 Xn, N 

Diisobutil-ditiolfosfinato de sódio (Aerophine 
3418ª Promoter) 

8 34,0 (Ano 2006) 13360–78–6 Xi 

Amil xantato de potássio (KAX) 8 15 2720–73–2 _ 

Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 2 4 108–11–2 Xi 

(1) Xn:  Nocivo; Xi: Irritante/Sensibilizante; N: Perigoso para o Ambiente (de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 732-A/96,  
de 11 de Dezembro). 

14.3 -  IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS   

Atendendo ao tipo de instalação, processos e substâncias envolvidas, optou-se por proceder à 

avaliação de risco com recurso a uma metodologia adaptada das metodologias HAZOP e PHA. 

 A justificação da metodologia seguida pode ser encontrada no documento “Avaliação de risco no 

âmbito do EIA” (Consulsafety, 2007), no Anexo 11. 

Assim, para o projecto em análise foram identificados os seguintes perigos: 

- Infiltração de rejeitados no solo; 

- Descarga não controlada para o Barranco das Lajes e Ribeira de Oeiras; 

- Contaminação de aquíferos. 

As causas, origem, probabilidade, gravidade e as medidas minimizadoras para cada um dos perigos 

identificados no estudo são apresentadas no Quadro 14.2. 
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QUADRO 14.2 

Análise preliminar de perigos 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 
INSTALAÇÃO: Mina de Neves–Corvo PROCESSO:  
DATA: Março de 2007 ÓRGÃO / SISTEMA / EQUIPAMENTO: Barragem de Rejeitados 
DESENHO:  EQUIPA:  
Sistema: Barragem de Rejeitados  

PERIGO CAUSA ORIGEM 
PROBABILIDADE / 

/ GRAVIDADE 
MEDIDAS DE CONTROLO E PREVENÇÃO 

Danos na geomembrana de 
impermeabilização da 
Barragem 

1. Erosão interna  Remoto/ Baixo 

Normas de construção 
Análises periódicas ao solo  
Recolha de amostras em todos os poços de drenagem que integram o sistema drenante da barragem  
Controlo de infiltrações  

Danos no núcleo de argila no 
corpo principal da Barragem  

2. Erosão interna Remoto / Baixo 

Normas de construção 
Análises periódicas ao solo  
Recolha de amostras em todos os poços de drenagem que integram o sistema drenante da barragem  
Controlo de infiltrações 

3. Falta de manutenção  Remoto  / Moderado 

Utilização de normas rigorosas de controlo de segurança estrutural e hidráulica da barragem de modo a 
minimizar a hipótese de acidente; 
Verificação técnica do projecto de execução por entidades externas 
Monitorização estrutural e hidráulica  

4. Sismo Remoto  / Moderado 

Monitorização estrutural e hidráulica 
Avaliação dos efeitos nas estruturas 
Aumentar a frequência da inspecção visual  
Sismógrafos no coroamento da barragem e no vale a jusante da barragem 

Infiltração de rejeitados no 
solo 

Danos no enrocamento  

5. Galgamento Remoto  / Baixo 

Descarregador de tempestade/cheias 
Tratamento prévio com cal dos rejeitados para precipitação dos metais e diminuição da presença dos 
mesmos no sobrenadante da Barragem de Rejeitados 
Controlo analítico da qualidade das aguas subterrâneas e superficiais na envolvente  
Monitorização estrutural e hidráulica 

6. Galgamento  Remoto  / Baixo 

Existência de vala de cintura para transporte das águas pluviais para jusante da barragem   
Tratamento prévio com cal dos rejeitados para precipitação dos metais e diminuição da presença dos 
mesmos no sobrenadante  
Reciclagem da água sobrenadante, evitando o lançamento no meio receptor  
Plano de emergência interno 
Definição de um sistema de aviso e alerta 
Análises à qualidade das águas superficiais  
Plano de recuperação da zona afectada  

7. Erosão interna Remoto  / Baixo 
Instrumentação 
Piezómetros 
Monitorização estrutural  

Descarga não controlada 
para o Barranco das Lajes e 
Ribeira de Oeiras 

Rotura da barragem  

8. Rotura da fundação Remoto  / Moderado 
Instrumentação 
Piezómetros 
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QUADRO 14.2 

Análise preliminar de perigos (cont.) 

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 
INSTALAÇÃO: Mina de Neves–Corvo PROCESSO:  
DATA: Março de 2007 ÓRGÃO / SISTEMA / EQUIPAMENTO: Barragem de Rejeitados 
DESENHO:  EQUIPA:  
Sistema: Barragem de Rejeitados  

PERIGO CAUSA ORIGEM 
PROBABILIDADE / 

/ GRAVIDADE 
MEDIDAS DE CONTROLO E PREVENÇÃO 

9. Falta de manutenção Remoto  / Moderado 
Utilização de normas rigorosas de controlo de segurança estrutural e hidráulica da barragem de modo a 
minimizar a hipótese de acidente; 

Danos no enrocamento 
10. Sismos Remoto  / Moderada 

Instalação de sismógrafos 
Plano de emergência interno 
Definição de um sistema de aviso e alerta 

Danos na geomembrana de 
impermeabilização da 
Barragem 

11. Erosão interna Remoto  / Baixo 

Normas de construção 
Análises periódicas 
Recolha de amostras em todos os poços de drenagem que integram o sistema drenante da barragem 
Controlo de derrames 
Inspecção visual 

Rotura total da barragem  12. Sismos Improvável // Muito Elevada 
Sismógrafos 
Plano de emergência 
Sistema de aviso e alerta 

13. Sismo Remoto  / / Elevada 
Plano de manutenção 
Plano de emergência 

Descarga não controlada 
para o Barranco das Lajes e 
Ribeira de Oeiras (cont.) 

Rebentamento de conduta de 
rejeitados 

14. Falta de manutenção Remoto / Moderada Normas de manutenção 

15. Afluências limpas à 
albufeira 

Remoto  / Moderada 
Colheita de amostras para análise 
Instalação de piezómetros para controlo da qualidade de água subterrânea Galgamento da parede da 

barragem 
16. Precipitação Remoto  / Moderada 

Existência de uma vala de cintura, que transporta as águas pluviais limpas para jusantes da barragem, 
sem entrar na albufeira; 

17. Sismos Remoto  / / Elevada 
Sismógrafos 
Plano de emergência 
Sistema de aviso e alerta 

Contaminação de aquíferos  

Rebentamento de conduta de 
rejeitados 

18. Erosão interna Remoto  / baixo 

Normas de construção 
Análises periódicas 
Recolha de amostras em todos os poços de drenagem que integram o sistema drenante da barragem 
Controlo de derrames 
Inspecção visual 
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14.4 -  AVALIAÇÃO DE RISCOS  

Na análise preliminar de riscos foi utilizada uma categoria de frequência de acidentes, a qual 

representa uma indicação qualitativa da frequência esperada para cada um dos cenários 

considerados. 

Cada perigo foi classificado, qualitativamente, em termos de probabilidade de ocorrência, de 

acordo com os critérios apresentados no Anexo 11, em muito provável, provável, ocasional, remoto 

ou improvável. 

A colocação de cada situação numa determinada categoria teve ainda presente critérios de 

relatividade entre as várias situações consideradas. 

Cada perigo foi também classificado em termos de severidade, com base nas respectivas 

consequências (ou seja, tendo em atenção os danos esperados para cada um dos cenários 

considerados), conforme os critérios apresentados no Anexo 11, em muito elevado, elevado, 

moderado, baixo ou muito baixo. 

A colocação de cada situação na sua categoria teve ainda presente critérios de relatividade entre as 

várias situações consideradas. 

Posteriormente cada um dos perigos identificados foi avaliado de modo a caracterizar os riscos a 

ele associados, tendo por base o critério expresso no Quadro 14.3, o qual combina a probabilidade 

de ocorrência dos perigos com a severidade das respectivas consequências. Desta forma os riscos 

foram classificados como: I – Não Aceitável, II – Elevado, III – Médio, IV – Baixo, V- Muito 

Baixo. 

QUADRO 14.3 

Critério de caracterização do risco 

CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO EM TERMOS DE SEVERIDADE CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO  
EM TERMOS  

DE PROBABILIDADE Muito Elevado Elevado Moderado  Baixo Muito Baixo 

Muito provável I II II III III 

Bastante provável II II III III IV 

Provável II II III IV IV 

Pouco provável II III III IV IV 

Muito pouco provável III III IV IV V 

 
 I – Não Aceitável  II – Elevado  III – Médio  IV – Baixo  V – Muito Baixo 
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14.5 -  CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS  

A análise efectuada permitiu identificar os seguintes riscos: 

RISCOS MUITO ELEVADOS E IMPROVÁVEIS 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela rotura 

total da barragem devida a ocorrência de sismo. 

RISCOS ELEVADOS E REMOTOS 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pelo 

rebentamento da conduta de rejeitados, devida a ocorrência de sismo; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo rebentamento da conduta de rejeitados, devida a 

ocorrência de sismo; 

RISCOS MODERADOS E REMOTOS 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a falta de 

manutenção; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a ocorrência 

de sismo; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no enrocamento, devido a galgamento; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 

rotura da Barragem, devida a rotura da fundação; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por danos 

no enrocamento, devido a falta de manutenção; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por danos 

no enrocamento, devido a ocorrência de sismo; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lages e a Ribeira de Oeiras, causada pelo 

rebentamento da conduta de rejeitados, devida a falta de manutenção; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devida a 

afluências limpas à albufeira; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devida à 

precipitação. 

RISCOS BAIXOS E REMOTOS 
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• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos na geomenbrana de impermeabilização 

da Barragem, devida a erosão interna; 

• Infiltração de rejeitados no solo, causada por danos no núcleo de argila no corpo principal 

da barragem, devida a erosão interna; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 

rotura da Barragem, devida a galgamento; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada pela 

rotura da Barragem, devida a erosão interna; 

• Descarga não controlada para o barranco das Lajes e a ribeira de Oeiras, causada por danos 

na geomenbrana de impermeabilização da Barragem, devida a erosão interna; 

• Contaminação dos aquíferos, causada pelo galgamento da parede da Barragem, devido a 

erosão interna. 

14.6 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo efectuado permitiu de uma forma objectiva e metódica avaliar os riscos potenciais 

associados à Barragem de Rejeitados, integrada no Complexo Mineiro da SOMINCOR.  

Analisando os resultados obtidos, quer na perspectiva dos perigos / eventos iniciadores 

identificados quer das consequências dos cenários seleccionados, verifica-se que, de um modo 

geral, as situações de acidente identificadas terão consequências de carácter não persistente e que 

ficarão limitadas ao perímetro da instalação. A excepção a esta regra reside nas situações de 

ocorrência de uma rotura total da Barragem ou da conduta de transporte de rejeitados, durante a 

qual  é expectável a contaminação do Barranco das lajes e da Ribeira de Oeiras com magnitude 

elevada, mas onde a probabilidade de ocorrência  é reduzida.  

Assim, verificou-se que os cenários identificados apresentam níveis de risco reduzidos e que todos 

os dispositivos de prevenção e segurança, incluindo a elaboração de um Plano de Emergência 

Interno, vão de encontro à minimização das consequências previstas. 

Neste sentido, considera-se que o projecto da Barragem de Rejeitados do Complexo Mineiro da 

SOMINCOR apresenta soluções de grande fiabilidade técnica, tendo sido consideradas todas as 

medidas mitigadoras que razoavelmente se poderiam exigir a uma instalação deste tipo. 

Como conclusão final considera-se, face aos elementos e ao conhecimento disponíveis à ocasião da 

elaboração do presente estudo, que este projecto pode ser considerado como apresentando um nível 

de risco aceitável, recomendando-se a continuação do acompanhamento da sua exploração em 

termos de avaliação de risco. 
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A análise de risco completa é apresenta no Anexo 11. 
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15 -  LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

Os Estudos de Impacte Ambiental, pelos constrangimentos que apresentam, nomeadamente no 

aspecto temporal, assumem, muitas vezes, algumas lacunas de informação, remetendo para fases 

posteriores a aquisição de informação de base que permita complementar as análises efectuadas. 

No caso em análise, tendo em atenção o Projecto, a área de estudo e o vasto conjunto de dados de 

base disponibilizado pelo SOMINCOR, bem como a experiência da equipa técnica, não foram 

identificadas lacunas de informação suficientemente fortes para se citarem como fonte, possível, de 

problemas relacionados com a análise. 

As principais lacunas identificadas foram colmatadas em fase de análise, nomeadamente as 

associadas ao património histórico e arqueológico, ruído, ecologia e ocupação do solo que foram 

alvo de campanhas específicas de campo para obtenção de informação adicional. 

No entanto, foram identificadas algumas lacunas de conhecimento no descritor Ambiente Sonoro, 

verificou-se a inexistência de elementos relativos às potências acústicas exactas, localização, e 

direcção de propagação do ruído dos principais equipamentos que compõem as Lavarias. Deste 

modo, os impactes no ruído foram avaliados com base em valores máximos estabelecidos para 

limites de bateria, o que conduziu a uma abordagem conservativa, estando ainda dependente das 

medidas de insonorização a serem estabelecidas, quer ao nível da nave industrial, quer dos próprios 

equipamentos. 

No decorrer do estudo não foram detectadas lacunas de conhecimento relacionadas com o descritor  

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia que tivessem impedido caracterizar com rigor o material 

rochoso em profundidade e o tipo de estruturas prevalecentes, assim como definir o comportamento 

aquífero das diferentes unidades em presença. 

Nestas condições, a informação de base existente permitiu caracterizar de forma consistente, a 

situação ambiental nas zonas dos projectos e avaliar os impactes, não incertezas significativas. 

Qualquer dos projectos a que se refere este Estudo foi desenvolvido por consultores especializados 

com o envolvimento directo dos técnicos da SOMINCOR e foram precedidos de estudos – 

– nalguns casos, com base em desenvolvidos ensaios laboratoriais e à escala piloto (casos do 

projecto da pasta e da ampliação da capacidade da lavaria do zinco) – de forma a eliminar as 

lacunas de conhecimento mais importantes quanto à exequibilidade ou à viabilidade das alterações 

pretendidas. 
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Simultaneamente tem vindo a ser desenvolvido pela SOMINCOR desde há vários anos um vasto 

programa de monitorização, não só para auto-controlo dos efluentes produzidos, como para 

avaliação da qualidade das águas superficiais receptoras, que, sem prejuízo da sua futura adequação 

à evolução dos requisitos legais pertinentes, constitui uma excelente base para conhecimento da 

situação. 

Desta forma, não se considera existirem lacunas de conhecimento que mereçam destaque neste 

contexto. 
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16 -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise efectuada ao Complexo Mineiro de Neves–Corvo, nomeadamente no que respeita aos 

impactes gerados pelos projectos em avaliação no estudo permitiu concluir que os mesmos 

contribuirão fortemente para a melhoria do processo produtivo e de gestão dos resíduos e, 

consequentemente, para a protecção dos valores ambientais da região e para a melhoria da 

qualidade da vida das populações locais quer através da redução dos riscos associados a acidentes 

no Complexo Mineiro, quer através da minimização de impactes ambientais associados à normal 

exploração deste complexo. 

De salientar, também, o importante papel da SOMINCOR ao nível do apoio à população local, o 

qual se traduz pelo facto desta empresa constituir o maior empregador da região (absorvendo cerca 

de 75% da mão-de-obra da região) e ainda pelo facto de a SOMINCOR: 

• Apoiar a prestação de cuidados de saúde aos familiares dos trabalhadores, através do 

reforço das equipas médicas de especialidade nos centros de saúde dos concelhos de 

Almodôvar, Castro Verde e Beja, beneficiando assim a população local; 

• Assumir um papel relevante no panorama da educação através da concessão de subvenções 

às estruturas de ensino locais e de atribuição de subsídios escolares aos filhos dos 

trabalhadores e de bolsas de estudo e prémios de aproveitamento escolar aos estudantes do 

ensino superior. Estes apoios estendem-se também à população local; 

• Captar água na albufeira de Santa Clara, no rio Mira, situada à distância de cerca de 40 km, 

no concelho de Odemira, a qual fornece gratuitamente à Câmara Municipal de Ourique 

(freguesia de Santana da Serra), à Câmara Municipal de Almodôvar (freguesias de Gomes 

Aires e Santa Clara-a-Nova e ao complexo desportivo de Almodôvar), e após tratamento, 

utiliza para consumo humano no Complexo Mineiro e oferece às populações das três 

aldeias próximas: A-do-Neves, Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 506/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 507/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

17 -  EQUIPA TÉCNICA 

NOME 
VÍNCULO 

À 
PROCESL 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 

DESEMPENHADA 

Eng.ª Luísa Lopes Leiria Permanente 

Licenciada em Engenharia do Ambiente. 
Curso de Direito do Ambiente da 
Universidade Católica Portuguesa, Instituto 
de Direitos do Homem; Curso de Gestão do 
Ambiente do Instituto Superior Técnico 

Direcção Técnica do Estudo 

Gestão de Resíduos 

Eng.º António Miguel Faria Permanente 

Licenciado em Engenharia do Ambiente; 
Curso de Formação sobre Ruído; Pós-
Graduação em Engenharia Informática e 
Geoinformática 

Coordenação Técnica do Estudo 
Análise de Risco. 
Responsável pelas áreas de Ambiente 
Sonoro e Qualidade do Ar 

Dr. Raul Simões Duarte 
Consultor 

Permanente 
Licenciado em Ciências Geológicas 

Responsável pela área de Geologia e 
Hidrogeologia 

Prof. Carlos Santos Pereira Consultor 

Licenciado em Engenharia Civil – ramo de 
Estruturas; Especialista em Engenharia 
Sanitária; Mestre em Mecânica de Solos; 
Doutor em Engenharia Civil 

Responsável pela área de Geotecnia 

Dr. Miguel José Gamboa 
Consultor 

Permanente 
Licenciado em Geografia e Planeamento 
Regional 

Responsável pelas áreas de Clima e 
Meteorologia, Solos e Sócio –
 Economia 

Eng.ª Ana Isabel Salvador Permanente Licenciada em Zootecnia 

Responsável pela área de Ocupação 
do Solo 
Responsável pelo Sistema de 
Informação Geográfica 

Eng.ª Maria Manuela Pires  Permanente 
Licenciada em Engenharia Civil – ramo 
Hidráulica; Mestre em Hidráulica e Recursos 
Hídricos, no âmbito da Hidráulica Fluvial 

Responsável pela área de Recursos 
Hídricos – Quantidade 

Eng.ª Maria Helena Tavares Permanente 
Licenciada em Engenharia Química; 
Diplomada em Engenharia Sanitária 

Responsável pela área de Recursos 
Hídricos Superficiais – Qualidade 

Dr. Nuno Crespo Salgueiro Permanente 
Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada; 
Especialista em Ciências e Tecnologias do 
Ambiente  

Responsável pela área de Ecologia 

Eng.º António J. Albuquerque Consultor 
Engenheiro Florestal – Ramo de Gestão dos 
Recursos Naturais 

Responsável pela área de Paisagem 

Eng.º João Carlos Caninas 
Consultor 

Permanente 
Licenciado em Engenharia Electrotécnica.  

Arqueólogo reconhecido pelo IPA 
Responsável pela área de Património 
e Arqueologia 

Dr. J. Fergus Anckorn Consultor Geólogo. Especialista em Ambiente 

Assessoria à Direcção e Coordenação 
do Projecto. 
Responsável pela área de Processos 
Mineiros e  pela área de Gestão de 
Resíduos Mineiros 

Eng.º Miguel Diaz Consultor Engenheiro do Ambiente 
Qualidade do Ar. 
Qualidade da Água, Solos 

Eng.º Pier Chiti Consultor Engenheiro de Minas 
Responsável pela Área de Gestão de 
Resíduos 

Eng.º Mário José Macedo Consultor  

Licenciado em Ciências Militares; Curso de 
Engenheiro Maquinista Naval; Pós-
Graduação em Sistemas de Gestão da 
Segurança 

Responsável pela Análise de risco 

 

 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 508/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

NOME 
VÍNCULO 

À 
PROCESL 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 

DESEMPENHADA 

Engª Maria Alice Calmeiro Consultora 

Licenciada em Engenharia Química. Pós-
Graduação em Gestão Ambiental e Auditorias 
Ambientais em Empresas Industriais. Pós-
Graduação em Gestão de Emergências 

Análise de risco 

Lília Silva Martins Permanente Técnica de SIG Cartografia e SIG 

Joaquim Manuel Tavares Permanente Técnico de Processamento de Texto Processamento de Texto 

 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 509/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

18 -  BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA 

18.1 -  BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, F.F., M.T. Ferreira, I. Moreira & A. Albuquerque (2000) – Riparian types on a 

Mediterranean basin. Aspects of Applied Biology, 58 

ALARCÃO, Jorge de (1988), Roman Portugal, Warminster: Aris & Phillips, Vol. 2 (fasc. 3): 

Évora, Lagos, Faro. 

ANDRESEN, M.T.L.M.B., 1992 – Para a Crítica da Paisagem. Tese de Doutoramento. 

Universidade de Aveiro, Aveiro. 

ARRUDA, Ana Margarida (2001), “A Idade do Ferro pós-orientalizante no Baixo Alentejo”,Revista 

Portuguesa de Arqueologia, Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 4:2, p.207-291. 

CABRAL, M.J.; ALMEIDA, J.; ALMEIDA, P.R.; DELLINGER, T.; FERRAND DE ALMEIDA, 

N.; OLIVEIRA, M.E.; PALMEIRIM, J.M.; QUEIROZ, A.I.; ROGADO, L. & 

SANTOS-REIS, M. (2006). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 2ª ed. Instituto da 

Conservação da Natureza/Assírio & Alvim. Lisboa. 660 pp. 

CANCELLA DE ABREU, 1989 – Caracterização do sistema biofísico com vista ao ordenamento 

do território. Dissertação de Doutoramento em Arquitectura Paisagística. Universidade de 

Évora, Évora. 

CARDOSO, J., 1965 – Os Solos de Portugal a Sul do Rio Tejo – Sua Classificação, Caracterização 

e Génese”, Lisboa. 

CNA, 1974 – Atlas do Ambiente, escala 1: 1 000 000. ex–Comissão Nacional do Ambiente, Lisboa. 

COIMBRA, N. & Graça, M.., 2006 – Biomonitorização da Ribeira de Oeiras: vegetação aquática e 

testes in situ com Myriophyllum spicatum. Relatório elaborado para a SOMINCOR no âmbito do 

protocolo estabelecido o com o IMAR-CIC.   

CORREIA, Virgílio Hipólito (1997), “As necrópoles algarvias da I Idade do Ferro e a escrita do 

Sudoeste”, AAVV – Noventa séculos entre a Serra e o Mar, Lisboa, IPPAR, p.165-279. 

COSTA, J.C. et al. (1998) Biogeografia de Portugal Continental. Quercetea vol.0. Associação 

Lusitana de Fitossociologia (ALFA). 

DAVEAU, S. et al., 1985 – ”Mapas Climáticos de Portugal. Nevoeiro e Nebulosidade. Contrastes 

Térmicos”.  Memórias do Centro de Estudos Geográficos, n.º 7. CEG, Lisboa. 

DOMERGUE, Claude (1987), Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Peninsule Iberi-

que, Madrid: Diffusion de Boccard. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 510/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

DUARTE, C.; Agusti, S. (1985) – Ecologia de la Invasion de Canales de Irrigacion por Macrófitos 

Aquáticos. Edições do Departamento de Botânica do Instituto Superior de Agronomia. 36pp. 

DUARTE, C.; Agusti, S.; Moreira, I. (1984) – Water yacinth (E. Crassipes Marts Solms.) and Wa-

termilfoil (M. Aquticum (vell.) Verdc.) in Portugal. Proc. 3rd Symp. Weed Problems in Medi-

terranean Areas. Lisboa. Pp. 667-674. 

ESCRIBANO, M.M.; Frutos, M.; Iglesias, E., 1991 – El paisaje. Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes Unidades Temáticas Ambientales de la Secretaria de Estado para las politicas del 

agua y el Medio Ambiente, Madrid. 

FABIÃO, Carlos Jorge Soares (2002), “Os Chamados Castella do Sudoeste: Arquitectura, 

Cronologia e Funções”, Archivo Español de Arquelogia, 75, n.º 185-186, Madrid: CSIC, 

p.177-193. 

FERREIRA, M.T. (1995) Ecologia de plantas fluviais: Bases teóricas para o seu controle, gestão e 

utilização. An Inst. Sup. Agron. 45: 21-83  

FERREIRA, M.T., A. Albuquerque, F. Aguiar and N. Sidorkewiicz. (2002) – Assessing reference 

sites and ecological quality of river plant assemblages from an Iberian basin using a multi-

variate approach. Arch. Hydrobiol. 155 1 (121-145). 

FERREIRA, M.T., A. Albuquerque, F.F. Aguiar & L.F. Catarino. (2001) – Seasonal and yearly 

variations of macrophytes in a southern Iberian river. Verh. Internat. Verein Limnol., 27 

FERREIRA, M.T., A. Albuquerque, P. Gonzalez & I. Bernez. (2002) – Assessing Ecological Integ-

rity of River Plants: Indicator Value of Species Composition and Assemblage Traits.  

FERREIRA, M.T., Moreira, I. (1989) – The macrophytic vegetation of Sorraia river system, central 

Portugal. Proceedings of the XXIV Congress of the International Association of Theoretical 

and Applied Limnology. Munique 

FERREIRA, M.T.; Monteiro, A. (1986) – Estudo das comunidades de macrófitos aquáticos do rio 

Guadiana. Actas Colóquio Luso-Espanhol Ecol. Bacias Hidrog. Rec. Zoologicos, pp. 129-

137. 

FERREIRA, M.T.; Moreira, I. (1990) – Impacte de actividades agrícolas sobre a dinâmica e 

evolução de macrófitos aquáticos no vale do Sorraia. Actas da 2ª Conferência Nacional Sobre 

a Qualidade do Ambiente. Lisboa. Pp. 39-48. 

FERREIRA, Maria Mulize Neves; INÁCIO, Isabel Maria Batista (1995), Carta Arqueológica do 

Concelho de Almodôvar. Relatório da Campanha de Prospecções de Setembro de 1995, s/l, 

policopiado. 

FIGUEIREDO, J.; Duarte, C.; Agusti, S.; Moreira, I. (1984) – As infestantes aquáticas nos sistemas 

de irrigação e drenagem do Ribatejo. Recursos Hídricos, 5: 5-14.  



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 511/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

FRANCO, J.A. & Afonso, M.L.R. 1994. Nova Flora de Portugal (Continente e Açores), vol. 3(1) 

Alismataceae – Iridaceae. Escolar editora, Lisboa. 181 p. 

FRANCO, J.A. & Afonso, M.L.R. 1994. Nova Flora de Portugal (Continente e Açores), vol. 3(2). 

Gramineae. Escolar editora, Lisboa. 238 p. 

FRANCO, J.A. (ed.) 1971, 1984. Nova Flora de Portugal (Continente e Açores). vol. I 

Lycopodiaceae – Umbelliferae, Vol. 2 Clethraceae – Compositae. Ed. Autor, Lisboa. 648 e 

660 p.  

FRANCO, J.A. e Afonso, M.L. (1982) Distribuição de Pteridófitos e Gimnospérmicas em Portugal. 

Instituto da Conservação da Natureza nº14. Lisboa 

GAUJOUS, D.; “La Pollution des Millieux Aquatiques: Aide-Mémoire”, Ed. Lavoisier, 1993 

GONZALEZ, G.L. (1982) La Guia de Los Arboles y Arbustos de la Peninsula Iberica. Incafo, 

Madrid  

GUERREIRO, Rui Manuel Gaspar Cortes (1999), Levantamento da Carta Arqueológica do 

Concelho de Almodôvar. Relatório de Estágio Profissional, policopiado. 

ICN, 2006. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (em www.icn.pt). 

INE 1993 – XIII Recenseamento Geral da População. Censos 1991. Instituto Nacional de 

Estatística, Lisboa. 

INE 2001 – XIV Recenseamento Geral da População. Censos 2001. Instituto Nacional de 

Estatística, Lisboa. 

INE 2005 – Anuário Estatístico da Região do Alentejo – 2004. Instituto Nacional de Estatística, 

Lisboa. 

INMG – Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, 1991 – ”Normais Climatológicas da 

Região do Alentejo e Algarve”, correspondentes a 1951-1980. O Clima de Portugal. 

Fasc. XLIX, Vol. 4, 4ª Região. INMG, Lisboa. 

JANKOVIC, S., “Manuel de Chimie de l’Environnement”, OMS, 1974 

LEITÃO, A., 1996 – Integração de Técnicas de Avaliação em Sistemas de informação Geográfica. 

Diss. Mestrado em Mineralogia e Planeamento Mineiro. I.S.T./U.T.L., Lisboa.   

MAIA, Manuel (1987), Romanização do Território Hoje Português a Sul do Tejo. Contribuição 

para a análise do processo de assimilação e interacção sócio-cultural 218-14 

d.C..Dissertação de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia apresentada à Faculdade de 

Letras de Lisboa, Lisboa, policopiado. 

MAIA, Manuel; MAIA, Maria (1996), Arqueologia do Couto Mineiro Neves–Corvo. Mineração do 

Baixo Alentejo, Castro Verde: Câmara Municipal de Castro Verde, pp. 82-93. 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 512/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1986a), “Os Castella do Sul de Portugal, sua Integração Histórica”, 

Arquivo de Beja, Beja. 2ª série: 3, p. 43-56. 

MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1986b), Arqueologia da Área Mineira de Neves–Corvo: Trabalhos 

Realizados no Triénio 1982-84, Lisboa: SOMINCOR. 

MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1988), “Neves II e a facies cultural de Neves–Corvo”, Arquivo de 

Beja, Beja. 2ª série: 3, p. 23-42. 

MAIA, Maria; MAIA, Manuel (1997), Lucernas de Santa Bárbara, Castro Verde: Núcleo de 

Arqueologia da Cortiçol 

MARTINS, Artur; MAIA, Maria (1995), Relatório do Levantamento Arqueológico de Castro 

Verde. [1ª Fase da Carta Arqueológica],s/l,  policopiado. 

MELRO, Samuel (2007), A Arqueologia na Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, no prelo. 

MONTEIRO, A.; Ferreira, M.T.; Moreira, I. (1986) – Infestantes aquáticas e degradação da qualidade 

da água. III Simpósio de Aquacultura. APRH. Porto. 12 pp. 

MONTEIRO, F. A. M. P.T. , (1998). Qualidade da Paisagem Ribeirinha num Contexto 

Mediterrânico. Proposta de avaliação para os corredores fluviais da bacia hidrográfica da 

ribeira das Alcaçovas. Relatório do trabalho de fim de curso. Lisboa, UTL/ISA 

MOPT, 1992 – Guia para la elaboracíon de estudios del medio físico. Conenido y metodología. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y 

el Medio Ambiente, Madrid.  

PEREIRA, A H., 2001 – Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água. Instituto da àgua, 

Lisboa. 

PINTO, S.M.S., 1999 – Proposta de Minimização do Impacte do Aproveitamento Hidroagrícola do 

Roxo na Ribeira do Roxo. Relatório do trabalho de fim de curso. Lisboa, UTL/ISA 

PORTEOUS, J.D., 1996 – Environmental Aesthetics, ideas, politics and planning. Routedged, Great 

Britan.  

RAMOS, I.L., 1998 – A paisagem Rural na Ribeira das Alcáçovas: uma abordagem socio-

ecológica. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Letras, Lisboa. 

Rivas-Martínez, S. (1993). Bases para uma nueva classificación bioclimática de la Tierra. XIIIª 

Jornadas de Fitossociologia. Lisboa, ISA, Setembro/Outubro. 1993. 

SAA, M. (1960), As Grandes Vias da Lusitânia. 

SARAIVA, M.G.; MOREIRA, I.; RAMOS, I.; MORAIS, S., 1996 – “Bandas Ripícolas” no 

ordenamento do espaço e da paisagem. Actas 2º Congresso Nacional Economistas Agrícolas, 

Évora 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 513/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

SARAIVA, Maria da Graça, 1995 – Gestão de Corredores Fluviais – O Rio como paisagem no 

quadro do ordenamento do território. Lisboa, UTL/ISA 

SAWYER, C. N., “Chemistry for Sanitary Engineers”, McGraw-Hill Book Company, 1960 

SAWYER, C. N., McCARTY, P. L., “Chemistry for Environmental Engineering”, McGraw-Hill 

Book Company, 1978 

SROA, 1965 – Carta de Capacidade do Uso do Solo, 5ª edição. Ex–Serviço de Reconhecimento e 

Ordenamento Agrário, Lisboa. 

SROA, 1970 – Carta dos Solos de Portugal, Vol. I e II – Classificação e Caracterização dos Solos, 

6ª edição. Ex–Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário, Lisboa. 

Vasconcelos, J.C. 1970. Plantas (Angiospérmicas) Aquáticas, Anfíbias e Ribeirinhas. Direcção 

Geral das Florestas, Lisboa. 253 p. 

WALKER, C., “Environmental Pollution by Chemicals”, Hutchinson Educational, Ltd., 1971 

18.2 -  CARTOGRAFIA 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, folhas 111, 112, 123 e 124. Instituto Geográfico do 

Exército, Lisboa. 

Carta Militar de Portugal, escala 1/25 000, folhas 556, 557, 564 e 565, Instituto Geográfico do 

Exército, Lisboa. 

18.3 -  PLANOS 

Hidroprojecto, 2000. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana, Vol. III.2 (P3) Subsistema 

Ambiental. INAG, Lisboa. 

Plano Director Municipal de Almodôvar (PDM), Câmara Municipal de Almodôvar, 1991. 

Plano Director Municipal de Castro Verde (PDM), Câmara Municipal de Castro Verde, 1991. 

18.4 -  ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL 

MELRO, Samuel; BARROS, Pedro (1997), Relatório de Arqueologia do Estudo de Impacte 

Ambiental da Ribeira de Oeiras. Levantamento e Avaliação de Impactos sobre o Património 

Arqueológico e Construído do Projecto de Aproveitamento Hidráulico da Ribeira de Oeiras,  

Almodôvar: policopiado. 

MELRO, Samuel; RAMOS, Ana Cristina (1998), Relatório de Arqueologia do Estudo de Impacte 

Ambiental da Ribeira de Oeiras. Levantamento e Avaliação de Impactos sobre o Património 



 

Relatório Final-EIA-Maio07.doc 514/514 

Estudo de Impacte Ambiental da Mina de Neves–Corvo – 2007 
Relatório Final  

Construído e Arqueológico – Zonas de Regadio / Ribeira de Oeiras,  Almodôvar: 

policopiado. 

VENTURA, Pedro Manuel da Costa; PEREIRA, Joana Vidal de Azevedo Dias (2003), Relatório 

de Arqueologia do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Alteamento do Aterro de 

Resíduos – Barragem de Rejeitados (4.ª Fase – Cota 255 m). 

18.5 -  SITES DA INTERNET 

Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN): www. monumentos.pt 

Instituto Português de Arqueologia (IPA): www.ipa.min-cultura.pt  

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR): www.ippar.pt 

http://snirh.pt 

 


